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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT 
ÎN JUDEȚELE CAftAȘ-SEVERIN Șl TIMIȘ

Adunarea activului
Comitetului 

municipal de partid
Petroșani

Vineri, 20 septembrie, tovărășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Jon Gheorghe Ma
urei, membru ata Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri, Ilie Verdel, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreșed'mte al Con
siliului de Miniștri, și. Maxim Ber- 
ghiamu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării, au început o vizită de lucirii 
în județele Caraș-Severin, Timiș 
și Arad, pentru a se sfătui cu acti
vul do partid și de stat, cu oamenii 
muncii, despre probleme ale con
strucției socialiste, deșpre felul cum 
sînt îndeplinite sarcinile trasate de 
cel de-al IX-lea Congres și de Con
ferința Națională a P.C.R., precum 
și de ultimele hotărîri ale partidu
lui, și statului nostru.

In primele ore ale dimineții, con
ducătorii de partid și de stat au so
sit la Caransebeș. Vizita oaspeților 
a fost așteptată de întreaga popu
lație a județului Caraș-Severim cu 
unanimă bucurie, prilejuind pretu
tindeni puternice manifestări ale a- 
deziunii tuturor oamenilor muncii, 
indiferent de naționalitate, fată do 
politica internă și externă a parti

In ritmul trepidant
al taliei socialiste

Străvechea cetate a siderurgiei 
românești, care va înscrie în cu- 
cînd în calerțdarul ei de foc două 
secole de existentă, își întîmpină 
oaspeții dragi cu un nou bilanț de 
realizări.

Vizita de lucru începe Ia Combi
natul siderurgic Reșița. Aici, condu
cătorii de partid și de stat sînt sa
lutați de Ion Marinescu, ministrul 
industriei metalurgice, de ing. Con
stantin Savu, directorul general al 
întreprinderii, de un grup de mun
citori, tehnicieni și ingineri. In fata 
machetei și a graficelor de produc
ție, directorul general al combina
tului prezintă oaspeților stadiile ac
tuale de dezvoltare și perspectivele 
ce se deschid acestei mari întreprin
deri în viitor.

Fiecare an a înscris pe harta com
binatului noi capacități de produc
ție, dotate cu instalații și aparatură 
modernă, astfel încît se poate spu
ne că Reșița de azi a metalului este 
o unitate nouă, modernizată și în
tinerită. Fată de 1948, combinatul 
produce în acest an cu peste 540 000 
tone mai multă fontă, cu 655 000 
tone mai mult otel și cu 352 000 
tone mai mulle laminate.

Interesîndu-se despre îndeplinirea 
indicatorilor de plan, oaspeții sînt 
informați că sidenirgiștoi reșitenl au 
îndeplinit planul producției globale 
în proporție de 101,87 la sută, cel 
al productiei-marfă în proporție de 
101,2 la sută, livrând în plus econo
miei natio-male zeci de mii de tone 
de produse siderurgice. Valoarea 
economiilor obținute la prețul de 
cost reprezintă 23,6 milioane lei, iar 
beneficiile peste plan echivalează 
cu 37,4 milioane lei.

Se vizitează otelănia Martin. To
pitorii, turnătorii și ceilalți munci
tori otelari se opresc o clipă din 
lucru și aplaudă cu însuflețire.

Tovarășul Nicolae Cea.ușescu se 
interesează de preocupările colecti
vului de aici pentru îmbunătățirea 
calității producției de otel, destina
tă consumului intern și exportului, 
pentru sporirea productivității.

Salutați cu entuziasm de munci
tori, tehnicieni, ingineri și funcțio
nari, conducătorii de partid și de 
stat se îndreaptă apoi spre lami
noare, unde le sînt prezentate lu
crările de modernizare a liniilor de 
profile fine și mijlocii, menite să 
asigure în final sporirea producției 
de profite aliate la 45 000 tone. Se 
dau indicații privind scurtarea ter
menelor de intrare în producție a 
agregatelor și utilajelor în curs de 
montare, gospodărirea chibzuită a 
metalului și combustibilului, în le
gătură cu pregătirea orofesională 
a laminat orilor.

...Uralele șiderurgiiștilor sînt pre
luate cu și mai mare putere de mii 
de cetățeni ai orașului, carc-i salu
tă pe oaspeți, ce se îndreaptă spre 
urina constructoare de mașini, stră

dului și statului, generată de inte
resele fundamentale ale poporului 
român, ale cauzei socialismului și 
păcăi.

Oamenii muncii de aici, români, 
maghiari, germani, sirbi și de alte 
naționalități, însuflețiți de un pu
ternic patriotism, cu încredere ne
țărmurită în politica partidului, a- 
sigură economiei naționale însem
nate cantități de minereuri feroase 
și neferoase, o gamă largă de sor
timente de otel și alte produse si
derurgice, mașini și utilaje de înal
tă tehnicitate. Dezvoltarea în viitor 
a județului Canaș-Severin, aportul 
său mereu sporit la avuția patriei 
sînt prefigurate și de volumul in
vestițiilor — 750 de milioane lei — 
alocate numai pentru cel de-al 
III-lea an al cincinalului.

...Pe aeroportul din Caransebeș, 
mii de oameni din oraș, di.n coanu- 
nele și satele învecinate salută cu 
ovații și urale puternice sosirea 
conducătorilor de partid și de stat.

Tovarășul Ilie Făsu.i membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiil'iiU'luni 
popular județean, adresează condu
cătorilor de partid și de stat ura
rea „Bun sosit în județul Caraș-Se- 
verin".

Arterele orașului Caransebeș, în- 
veșmîntate în straie alese, sînt inun
date de o mare mulțime de oameni, 
care fac o călduroasă primire oas
peților.

Coloana de mașini se îndreaptă a- 
poi spre Reșița, reședința județului, 
străbătînd localități cil casele și 
porțile împodobite sărbătorește.

bătînd noile cartiere reșițene din 
Lunca Pomostului. Această vatră a 
industriei noastre, și-a legat nume
le, de-a lungul a multe decenii, de 
realizări care au reprezentat la 
vremea lor, mîndrii ale tehnicii ro
mânești. Aici s-au fabricat primele 
locomotive cu aburi și tot aici se 
produc acum motoarele pentru lo
comotivele diesel-electrice. Astăzi, 
această mane unitate industrială 
produce o gamă variată de turbine 
— inclusiv turbine gigantice de 178 
MW, destinate viitoarei uzine elec
trice de la Porțile de Fier — com- 
presoare de aer, turbosuflante, mo
toare electrice, poduri rulante și 
macarale portal, diferite utilaje
pentru industriile chimică și side-
rurgică.

...Platoul Mociur. Cel mai tînăr
obiectiv al uzinelor reșițene oferă
imaginea unor construcții industria
le moderne: turnătorii de otel, fon
tă și neferoase, turnătoria de preci
zie, forja, modelăriia. La porțile noi
lor uzine, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Mihai Mari
nescu, împreună cu conducătorii 
unității și numeroși muncitori sa
lută cu bucurie sosirea oaspeților. 
Conducătorii de partid și de stat au 
priejul să aprecieze gradul înalt 
de tehnicitate al utilajelor cu care 
este dotat complexul. Turnătoria de 
otel este una dintre secțiile de bază, 
unde se realizează anual o produc
ție de peste 15 000 tone de piese — 
ceea ce o situează printre cele mai 
mari secții de acest fel din tară.

Directorul general al uzinei, ing. 
Iosif Opr.iș, prezintă succint bilan
țul realizărilor obținute de construc
torii de mașini reșitenl, dă relații 
cu privire la organizarea producției 
în turnătoriile de otel, la randamen
tul utilajelor de înalt nivel tehnic 
cu care secția a fost dotată. Este a- 
preciat faptul că otelăria specială 
din cadrul acestei secții a ajuns să 
elaboreze în mod curent 30—40 ca
lități de oțeluri, majoritatea repre- 
zen.tînd-o otelurile aliate și cele 
speciale.

FoTja uzinei — vizitată în conti
nuare —- dispune, între altele, de 
cel mai mare ciocan de forjare li
beră, de 8 tone forță, cu ajutorul 
căruia uzina poate să prelucreze 
piese gigantice. Gazdele informează 
pe conducătorii de partid și de stat 
că și în cadrul acestei secții noi 
capacitatea proiectată a fost atinsă 
și că în acest an se preconizează o 
depășire a ei cu peste 1 000 tone de 
piese.

Reportaj realizat de : 
Paul ANGHEI.

Stelian CONSTANT1NESCU,
Mircea S. IONESCU,

Nicolae VAMVU,
Nicolae DASCĂI.ESCU

(Conlinuaie in pag. a 3-a)

Dragi tovarăși și tovarășe,

Vă rog să-mi dați voie să încep 
prin a vă transmite dv., tuturor lo
cuitorilor acestui vechi centru mun
citoresc al patriei noastre, precum 
și celorlalți locuitori ai județului, 
un salut călduros din partea Comi
tetului Central al Partidului, al Con
siliului de Stat și al guvernului pa
triei noastre socialiste. (Aplauze, 
urale).

In cursul vizitei de lucru pe care 
o facem, am văzut citeva sectoare 
ale combinatului siderurgic și ale 
uzinei constructoare de mașini. Am 
consțatat cu deplină satisfacție că 
siderurqiștii își îndeplinesc cu cinste 
sarcinile din cadrul planului cinci
nal. In primii trei ani ai cincinalu
lui, ei au obținut rezultate deosebi
te, îndeplinindu-și și depășindu-și 
prevederile de plan. Doresc să ex
prim cele mai calde felicitări mun
citorilor tehnicienilor și inqinerilor, 
întregului colectiv al Combinatului 
siderurgic Reșița. (Vii aplauze). 
Ne-au produs, de asemenea, o deo
sebită satisfacție rezultatele bune 
obținute de Uzina constructoare de 
mașini din Reșița — mă refer atil 
Ia secția de motoare diesel, cif si 
Ia fabrica de utilaj greu și Ia tur
nătorie. Muncind cu pricepere, do
vedind o înaltă calificare tehnică, 
colectivul acestei uzine a reușit să 
producă motoare și agregate ener- 
qetice care fac cinste patriei noas
tre. puțind concura în condiții bune 
cu produse similare ne plan mon
dial. Felicit din toată inima între
gul colectiv de muncitori, tehni
cieni și inqineri al acestei minu
nate uzine constructoare de mașini. 
(Aplauze prelungite).

Succesele pe care le-ați obținut 
dv., reșițenii, în realizarea directi
velor trasate de Connresul al IX- 
lea al partidului au o importanță 
deosebită pentru întreaqa activitate 
de dezvoltare a industriei și econo
miei noastre socialiste. Prin ele, dv. 
aduceți o contribuție de preț Ia în
făptuirea planului cincinal. (Aplauze, 
urale).

Cunoașteți rezultatele obținute de 
întregul nostru popor în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei și 
culturii. Putem spune că in primii 
trei ani ai cincinalului am reușit 
să înfăptuim în întregime ceea ce 
a trasat Congresul al IX-lea, iar 
realizările de pînă acum ne dau în
crederea deplină că vom înfăptui 
pînă în 1970 toate prevederile cin
cinalului, și chiar ceva în plus. (A- 
plauze prelungite). Toate succesele 
obținute, sub conducerea partidului, 
în munca de desăvîrșire a construc
ției socialiste în România, în dezvol
tarea patriei noastre, sînt dovada 
grăitoare a justeții politicii marxist- 
leniniste a P.C.R., a realismului pro
gramului elaborat de Conqresul al 
IX-lea și, totodată, o mărturie a 
uriașei forțe de creație a clasei 
noastre muncitoare, a (ărănimii, a 
intelectualității, a întregului nostru 
popor, care, stăpîn pe destinele sale, 
își făurește în mod conștient viito
rul de aur. viitorul comunist. (A- 
plauze, urale).

Ritmul înalt de dezvoltare a in
dustriei noastre, a întregii economii 
a României socialiste, este rezultatul 
eforturilor mari pe care poporul 
nostru le face pentru a asigura li
chidarea, intr-un timp cit mai scurt 
a rămînerii în urmă pe care 
am moștenit-o de la regi
mul burghezo-moșieresc. Este știut 
că din totalul venitului național noi 
acordăm circa 30 la sută pentru 
dezvoltarea economiei socialiste. 
Facem acest lucru, fiind conștienți 
că numai pe această cale vom pu
tea asigura un viitor înfloritor pen
tru poporul nostru. pentru patria 
noastră. (Aplauze puternice, înde
lungi).

In același timp, în activitatea 
de edificare a socialismului 
ne preocupăm permanent de 
dezvoltarea largă a colaborării și co
operării cu țările socialiste. Sinlem 
conștienți că în condițiunile tehnicii 
moderne nu este posibil progresul 
fără intensificarea, în primul rînd, 
a relațiilor cu țările socialiste fră
țești și în același timp a schimbu
rilor cu toate statele lumii. Numai 
încadrîndu-ne activ în diviziunea 
internațională a muncii, vom reuși 
să asigurăm mersul ferm și holărit 
înainte al economiei noastre, ridica

(uvlnlorca tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU 
la mitingul dc la Reșița

rea nivelului general de dezvoltare 
a României socialiste. (Aplauze pu
ternice).

Rezultatele colaborării și cooperă
rii internaționale se văd și în Re
șița. Aici specialiștii români și so
vietici au construit împreună agre
gatul hidroenergetic de 175 MW — 
unul dintre cele mai mari agregate 
hidroenergetice din lume. Această 
înfăptuire este o dovadă că pe a- 
ceastă cale oamenii muncii din Ro
mânia, din Uniunea Sovietică, din 
toate țările socialiste, au posibilități 
nelimitate de a lărgi colaborarea și 
cooperarea în folosul fiecărei țări, 
și al întregului nostru sistem so
cialist. (Aplauze prelungite).

Preocupindu-ne de dezvoltarea e- 
conomiei, partidul si guvernul tării 
noastre acordă o atenție deosebită 
ridicării nivelului de viață al po
porului. Facem aceasta pentru că 
țelul suprem al întregii noastre po
litici este bunăstarea si fericirea oa
menilor muncii. Socialismul își poa
le afirma superioritatea tocmai prin 
crearea celor mai bune condiții de 
viață materială, cit si spirituală, ce
lor ce muncesc. (Vii aplauze), Dv 
cunoașteți cum erata Reșița dună 
23 August 1944. Și o vedeți as
tăzi. Ceea ce s-a realizat 
aici pe plan social, succesele din do
meniul construcției de locuințe, al 
dezvoltării învățămintnlui și cultu
rii, al deservirii populației, e'te o 
parte componentă a profundelor 
Iransformări săvîrșile pe drumul ri
dicării bunăstării întregului nostru 
popor. Avem rezultate bune, tova
răși. In același timp, mai avem încă 
mult de făcut pentru a ajunge Ia 
acea treaptă a societății socialisto 
in stare să asiqure satisfacerea de
plină a necesităților tuturor oame
nilor muncii. Mai avem mult pen
tru a realiza această năzuință fier
binte a noastră, acest țel suprem al 
politicii comuniștilor. Dar mergem pe 
un drum bun, și vom face totul pen
tru a ridica continuu nivelul de 
viață al întregului popor. (Aplauze 
urale).

In anii construcției socialiste au 
existat în activitatea noastră și lip
suri, neajunsuri. Partidul nostru nu 
o dată a vorbit despre aceasta. T.u- 
ind măsuri pentru lichidarea lipsu
rilor și greșelilor, a stărilor de lu
cruri negative, el a chemat clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea, întregul popor, să-și unească 
eforturile pentru a perfecționa în
treaga noastră activitate economică, 
socială și spirituală. Au fost comise 
in trecut abuzuri și abateri de la 
principiile socialismului. Comitetul 
Central al partidului nostru Ie-a 
dezvăluit și a luat măsuri hotărîle 
pentru a evila reapariția lor în via
ța societății noastre, pentru a îm
piedica producerea unor abuzuri si 
încălcări ale legalității noastre so
cialiste. Partidul a luat măsuri or
ganizatorice pentru a asigura ca 
masele larqi populare, să participe 
lot mai activ și mai larg la întrea
ga muncă de elaborare și conduce
re a destinelor țării, pentru lărgi
rea continuă a democrației socialis
te în România. (Aplauze puternice 
urale însuflețite).

Noi am ajuns la un asemenea sta
diu de dezvoltare încît problema 
dezvoltării democrației socialiste, 
problema găsirii formelor organiza
torice corespunzătoare pentru parti
ciparea intensă, efectivă a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a intelectua
lității, a maselor largi populare, fără 
deosebire de naționalitate, la în
treaga activitate de conducere a 
făuririi socialismului, se pune cu o 
deosebită stringență. Noi am lichi
dat de mult clasele exploatatoare, 
i-am lichidat pe capitaliști, pe mo
șieri, pe chiaburi. Am creat condi
ții pentru avîntul nestăvilit al for
țelor de producție, iar proprietatea 
socialistă deține peste 99 la sută 
din avutul țârii. Deci, atit din punct 
de vedere social, de clasă, cîl și din 
punct de vedere material, economic, 
am creat condiții pentru ca nicioda
tă în România să nu mai fie posi
bilă reîntoarcerea capitalismului. So
cialismul a triumfat in România de
finitiv (aplauze, urale entuziaste, în
delungi).

Sprijinindu-ne pe această bază e- 
conomico-socială, care reprezintă e- 
sențialul pentru orînduirea socialis
tă, trebuie să înțelegem că avem 
obligația, datoria de a per
fecționa continuu întregul an

samblu al vieții socialiste. Pe 
măsura desăvirșirii construcției 
socialiste, a dezvoltării forțelor 
de producție, a îmbunătățirii vieții 
materiale a maselor, a ridicării ni
velului cultural al întregului popor 
apare ca o necesitate obiectivă per
fecționarea relațiilor sociale, a for
melor de conviețuire și a participă
rii membrilor societății Ia întreaga 
activitate economică, politică si de 
stat. Aceasta înseamnă realizarea în 
practică a principiilor socialismului 
într-o țară in care poporul este stă
pîn pe destinele sale, făcindu-și in 
mod conștient, prin munca și lupta 
sa, propriul viitor. (Aplauze puter
nice, urale).

Desigur, tovarăși,, pot exista în 
România oameni cu anumite nemul
țumiri. Aceste nemulțumiri sînt de
terminate do unele neajunsuri, de 
unele lipsuri în activitatea noastră.’ 
Criticarea acestor neajunsuri noi o 
considerăm ca un fapt pozitiv, ca o 
expresie a spiritului de răspundere 
si a dorinței cetățenilor de a con
tribui la perfecționarea activității 
noastre. Dezvoltarea democrației so
cialiste presupune crearea condițiilor 
ca oamenii muncii să-și poată spune 
părerea și asupra a ceea ce. este 
bun, dar și asupra a ceea ce e rău. 
pornind tocmai d« la dorința de a 
lichida lipsurile, de a asigura mer
sul tot mai holărit înainte al socia
lismului în patria noastră. Aplauze 
puternice, urale).

Poate să se mai găsească și ci- 
neya, dintre cei care în trecut au 
aparținut claselor exploatatoare, care 
să se mai gîndească înapoi. Sigur, 
se mai pot găsi și asemenea oameni. 
Dar vă întreb pe dv. reșițeni : oare 
ar mai putea, dacă ar trăi Auschnitt, 
să vină să ia Reșița înapoi ? (Vie 
animație; voci : „Nu, Nu"). Există 
oare vreun pericol ca Reșița să de
vină din nou a capitaliștilor ? (Pro
teste, hotărîle din mase. Se aud 
strigăte ; Nu, Nu).

Desigur, tovarăși, nu numai la 
Reșița, ci în toată țara, in toate u- 
zineie noastre, în toate cooperative
le noastre agricole, nimeni, absolut 
nici un muncitor, nici un tehnician, 
nici un inginer, nici un țăran co
operator, nu se mai pot gîndi ca fa
bricile și pămînturile noastre să 
mai devină vreodată ale capitaliști
lor și moșierilor. Vremurile de odi
nioară au apus pentru totdeauna 
dacă se mai găsește vreunul care 
să se gîndească la reînvierea lor, a- 
cela nu poate fi decît nebun. (Vii 
aplauze, urale entuziaste).

In lume există desigur, încă mul
le țări capitaliste, și noi știm că 
alila timp cît se menține imperialis
mul continuă să dăinuie pericolul 
dezlănțuirii unor războaie agresive, 
pericolul încercării de extindere și 
întărire a dominației imperialiste. 
Știm în același timp însă că for
țele ce se ridică împotriva politicii 
imperialiste de dominație și subju
gare a popoarelor, forțele clasei 
muncitoare, ale omenirii progresis
te, ale frontului anliimperialist sînt 
incomparabil mai puternice. Dacă 
acționează unite, aceste forțe sînt 
in stare să împiedice orice acțiune 
a imperialismului. Tocmai de aceea 
este necesar să facem totul pentru 
a întări unitatea acestor forțe — 
pavăza păcii în întreaga lume (a- 
plauze, urale).

Dumneavoastră, muncitorii din Re
șița, reprezentați un detașament pu
ternic al clasei noastre muncitoare, 
cu un trecut glorios de luptă revo 
luționară. Acum 100 de ani aici au 
fost puse bazele asociației muncito
rilor din Banal de către Carol Far- 
kaș.

In decursul anilor la Reșița s-au 
dezvoltat puternice organizații mun
citorești. Partidul Comunist a creat, 
de asemenea, o puternică organiza
ție în această citadelă proletară. A- 
cest glorios trecut revoluționar este 
o garanție că muncitorii reșițeni. 
toți locuitorii orașului, alături de 
întreaga noastră clasă muncitoare, 
de întregul popor, își vor aduce și 
in viitor contribuția fermă la edi
ficarea socialismului în patria noas
tră, precum și la întărirea întregii 
mișcări muncitorești revoluționare. 
Muncitorii români sint solidari cu 
frații lor de clasă din țările socia
liste, cu cei din țările care se află 
încă sub stăpînirea capitalismului, 
cu cei care luptă pentru libertate 
națională și socială, pentru o viață 

mai bună. (Aplauze, urale). Conti
nuing vechile lor Iradiții interna
ționaliste revoluționare, muncitorii, 
comuniștii din România, întregul 
nostru popor își manifestă activ in
ternaționalismul socialist, pe care îl 
văd exprimindu-se in colaborarea 
frățească dintre țările socialiste, 
dintre partidele comuniste, pe baza 
respectului suveranității și indepen
denței naționale, a egalității depli
ne în drepturi, în solidaritatea lor 
in muncă și luptă pentru socialism, 
pentru pace.

In condițiile de astăzi, numai în
țelegerea și înfăptuirea tuturor a- 
ceslor laturi inseparabile ale inter
naționalismului socialist, numai a- 
plicarea învățăturii marxisl-Ieninisle 
în mod multilateral, pot asigura în
tărirea unității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și muncitorești. 
Partidul nostru va face totul pentru 
a-șt aduce contribuția Ia realizarea 
acestei unități de muncă și luptă. 
(Aplauze, urale puternice).

înțelegem, de asemenea că as
tăzi mai mult ca oricind, 
este necesar să se dezvolte relațiile 
de colaborare între toate statele Eu
ropei, să se unească eforturile pen
tru a nu se admite în nici im fel 
reîntoarcerea la perioada războiului 
rece pentru a se asigura continua
rea procesului de destindere în Eu
rope. înlănțuirea securității europe
ne. Numai pe această cale este po
sibilă crearea condițiilor pentru des
fășurarea nestinqherilă a construc
ției socialiste, pentru progres și 
pace în Europa si în întreaga lume 
(Vii aplauze). Tocmai de aceea qu- 
vernul țării noastre acționează con
secvent pentru dezvoltarea relații
lor cu țările europene, pentru găsi
rea căilor în vederea continuării 
acțiunii îndreptate spre întărirea se
curității în Europa, pentru rezolva
rea problemelor litigioase existente 
în viața politică a acestui continent. 
In același timp acționăm pentru 
dezvoltarea relațiilor cu statele de 
pe toate continentele, considerind 
că aceasta face parte integrantă din 
politica noastră, din răspunderea pe 
care România o are ca membră a 
comunității planetei noastre (aplau
ze vii, urale).

Nu ne facem iluzii. Știm că pe 
drumul spre securitatea europeană, 
spre pace în Europa și în lume sînt 
multe greutăți, trebuie învinse mul
te piedici. Comuniștii poartă însă 
răspunderea atit față de propriul 
lor popor, cît și față de popoarele 
întregii lumi, să acționeze pentru a 
împiedica un nou război, să lupte 
pentru realizarea păcii în lume. In 
acest spirit vom acționa și în conti
nuare. Sinlem convinși că prin a- 
ceasta ne îndeplinim obligația fun
damentală atît față de poporul ro
mân. cît și față de popoarele celor
lalte țări socialiste, față de popoare
le întregii lumi (aplauze, urale pu
ternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
In susținerea politicii partidului 

nostru — care corespunde pe de
plin intereselor întregului popor — 
trebuie să afirm și aici la Reșița, 
că în aceste zile, poate mai mult 
ca niciodată, s-a evidențiat unitatea 
și adeziunea deplină a întregului 
nostru popor. Aceasta ne dovedește 
că linia trasată de partidul nostru 
este justă, că ea este urmată și în
făptuită neabătut de întreaga națiu
ne (aplauze, urale). In aceste zile, 
poale mai mult ca niciodată, s-a 
evidențiat justețea politicii noastre 
de lărgire și dezvoltare a legături
lor cu țările socialiste, cu toate sta
tele lumii, și aceasta ne dă, de a- 
semenea, încrederea că mergem pe 
un drum just, că acest drum cores
punde intereselor tuturor popoare
lor lumii (aplauze, urale).

Desigur, tovarăși, nu este sufi
cient să afirmi o politică, trebuie 
să o și traduci în viață. Știți bine 
că partidul și guvernul țării noastre 
fac totul pentru a realiza în viață 
această politică. Este datoria fiecă
rui cetățean al patriei noastre ca la 
locul său de muncă să facă lotul 
pentru a contribui la înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru. Lucrul aces
ta trebuie făcut în primul rînd prin 
îndeplinirea sarcinilor de creștere a 
producției industriale și agricole,

(Continuare în pag. a 3-a)
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Ieri după-amiază a avut Ioc 
sala clubului C.C.V.J. adunarea 
tivului Comitetului municipal 
partid Petroșani.

La lucrările adunării au participai 
membrii și membrii suplcanți ai Co
mitetului municipal de partid, acti
vul comitetului, președinții comite
telor. sindicatelor, membrii Biroului 
Comitetului municipal U.T.C. și ac
tivul U.T.C.

Adunarea activului a avut loc | în 
prezenta tovarășului Moga Ioachim, 
prim-secretar al 
lean Hunedoara al P.C.R. 
tele Comitetului 
Irului popular județean provizoriii.

Tovarășul Lazăr David, prim-se- 
crctar al Comitetului municipal Pe
troșani al P.C.R. a prezentat un re
ferat privind activitatea desfășurată 
de organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești pentru 
aplicarea în viață a Hotărînii Plena
rei C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie 

Comitetului jude- 
președin- 

executiv al Consi- 
' ’ • ri t.

— 1 decembrie 1967 
îmbunătățirea m u tic ii 

cu privire 
de educare

la 
șl

formare a tinerei generații.
La discuții pe marginea referaîtu- 

lui au lat cuvîntul tovarășii Albeșcu 
Dumitru, secretar al comitetului de 
partid de la mina Vulcan, Neaq 
Wilhelm, prim-secretar al comitetu
lui orășenesc de partid Lupani, Să- 
călus Gheorghe, prim-secretar al co
mitetului municipal U.T.C. Petroșani, 
Blagaj loan, secretar al Consiliului 
local al U.G.S.R., Barbu Petru, prim- 
secretar al comitetului orășenesc de 
partid Vulcan, Balaș Teodor, secre
tar al comitetului de partid din ca
drul grupului do șantiere Valea 
Jiului al T.C.M.M.

Dezbaterile au constituit o anali
ză aprofundată a activității desfășu
rate de organele și organizațiile d- 
partid, de masă si obștești, de cei
lalți factori pentru educarea tine
retului Văii Jiului în spiritul devo
tamentului fală de partid, al dra
gostei față de patrie, al răspunderii 
pentru, muncă, pentru cultivarea în 
rîndiil tineretului a înaltelor trăsă
turi caracteristice omului de tip 
nou, constructor conștient al socia
lismului.

In încheierea dezbaterilor a lua! 
cuvîntul tovarășul Moga Ioachim 
care a subliniat răspunderea orga
nelor și organizațiilor de partid, de 
masă și obștești, a corpului didac
tic, 'a conducerilor întreprinderilor 
și instituțiilor pentru educarea și 
formarea tinerelului.

Adunarea activului Comitetului 
municipal de part'd a adoptat în 
acest scop un amplu plan de măsuri.

Intr-unui din numerele sale vii
toare, ziarul nostru va reveni pe 
larg asupra dezbaterilor din cadrul 
adunării.

Ieri a început 
Ia Petroșani

Ședința de lucru 
cu inspectorii 
de proiecția 
muncii din 
sectorul 
extractiv

Ieri dimineață, în sala clubului 
C.C.V.J. din Petroșani a început șe
dința de lucru cu inspectorii de 
protecția muncii organizata de In
spectoratul general pentru pro
tecția muncii în activitatea geo
logică, minieră și petrolieră din ca
drul Ministerului Muncii. Ședința 
dezbate activitatea desfășurată de co
lectivul de inspectori în primul se
mestru al anului, urmînd să elabo
reze un plan de măsuri pentru îm
bunătățirea activității de protecție a 
muncii în unitățile extractive.

La ședință participă inspectorii de 
protecția muncii din întreaga țară. 
Iau parte, de asemenea, tovarășii 
Dudaș Trasam, adjunct al ministrului 
muncii, Popovici Constantin, den 
partea Secției de protecție a muncii 
a U.G.S.R., Niculiță Mihai, membru 
în Biroul Executiv al Consiliului ju
dețean al sindicatelor precum și 
președinții comitetelor sindicatelor 
de la exploatările miniere dim ba
zinul Văii Jiului.

Ședința continuă astăzi, urmînd a 
fi prezentat referatul „Al cincilea 
Congres internațional minier", care 
va fj susținut de tov. ing. M. An- 
gelescu, inspector general șef al In
spectoratului general pentru pro
tecția muncii în activitatea geologi
că, minieră și petrolieră.
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„PiramidaSecvență Horia NELEGA
Zeului Soare".
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atacau
Iar el, Stefan, 
Dar picioarele 
și se sufoca. Si că-
Dihăniile Începeau să 
drăcește în jurul lui.

Ștefan

vis, ca 
biciclete

un cui 
zbiară 
în

spună ce comori 
meu 1 Asta-i cul
pe dracu-n patru 
pufin două pin-

mincare și doi sărutindu-se
tandru ? Valoarea lucrării esle spo
rită considerabil de versurile:

nci ? Nici 
mai vlsea- 
torturează

acestei nemuritoare 
o a Hă pînz.ă,

și, în siirșit, o dată cu de- 
să 

eu verdeața din parcurile

și păsărele e însoțită 
mișcătoare a femeii : 

e fericit

unde ai 
de artă" ?

— Spune-mi, te rog, 
zut tu aceste „comori— IU mărturisesc 

dreptul uluit.
— Ai ii rămas și 

ai li avut ocazia să

călca pragul pină nu-fi dai 
astea rafinate la șlefuit și 
aucl că în orașul vostru 

aer liber.
de aventuri, 

acțiune se 
In rolurile 
și Gerard

șuiul Don Rodrigues jefuiesc 
biciuiesc populația, Maria I 
mîna pe carabină. Trupa de actori 
este înlemnițală...

Urmarea — pe ecran.

Da, eu 
unul șl același,

al uitat I 
fi trăit 
Te-at II 

de-
în faptul serf! 
plai, cu mioa- 
de dulăi pu-

' aduc aminte. 
Da, da tu parcă

uilaseși. Hi.,.amin- 
visai șiU zboț.l ? SI 
cu bicicleta ? Acum 

mal visezi așa ?
a-

— Intr-un loc pe care se vede că 
nu-l prea \'izi!ezi, cu toate că le 
lauzi că ești om aosuodar și-ti a/u/i

iubi! nevasta
1, adică cu 25 de 

o cunoaște. Eru-

ra în 
măcar 
ză 1 In schimb î 
dihăniile...

Tresare. Soneria
nou. Se repede ca un bolid la 
ușă. O deschide. Dar pe 
șl în holul slab lumina' 
o... boare rece a nopjii.

Ștefan hotărăște să

văzut alllea monumente de 
ră, alîtea tablouri. Uite, tu de 
piu n-al văzu! „tabloul" acela re- 
prezenlind o masă „devastată de

Notații pe marginea 
tacolului Operei timișorene

y? // iercur! seara, în
/8/ff sindicatelor din 

marilor întîlnirl
Doar puține fotolii își

zatl sau cedînd farmecelor televiziunii (tele-cinemateca a
transmis filmul artistic „Pădurea împietrită") au preferat să 
absenteze Schimbul făcut, în tot cazul, a fost dezavantajos. 
Pentru că, în sala Casei de cultură, pentru trei ceasuri șl 
ceva, plictisul a fost alungat. Și am trăit desfătarea unei 
ser! de muzică bună, a unui spectacol de certă valoare.

Ar fi poate cazul, de aceea, să reamintim publicului să
lilor noastre de spectacole că solii teatrului liric timișorean 
ne-au prilejuit o reîntîlnire cu arta Iui lohann Strauss 
cadrul unu! spectacol de o cuceritoare puritate.

Și întrucît membri colectivului operei timișorene 
mai fost în mijlocul nostru, ne-am bucurat să constatăm 
prlvindu-l mal des, simțim roadele unei munci sistematice, 
migăloase, dusă cu o exigență probabil mereu sporită, din 
moment ce progresele scenice sînt așa de evidente.

CULTURA SON E R I A

« IN ȚARA
DE PIATRA

DE PIATRA
Țara mea de piatră Țara mea

Stefan se zvîrcolea în somn. 
Palul trainic, din stejar vî- 
nos, sclrjîia din toate mădu
larele. Visa. La amiază, cînd 
venise acasă, mîncase ciu
perci. Apoi se culcase cu sto
macul plin. Iar acum visa. 
Visa că era undeva, înlr-o 
lume imaterială, din fum șl 
neguri, cu flinte stranii 
înconjurau și-l 
flancuri, 
gîfîind. 
ascultau 
dea jos. 
danseze
i se urcau pe piept, 
simjea că-șl dă duhul. Cînd 
chinurile deveniseră insupor
tabil de groaznice, una din 
dihănii l-a lovit cu un ciocă
nel în cap. La început ușor, 
de cîteva ori, apoi tot mai 
insistent...

Ștefan se trezește lac de su
doare. Aude soneria sunînd 
strident. Speriat încă de aoș-
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e spune că, împreună cu muzica, dansul reprezen
ta, la vechil greci, frumusețea sfîntă a dialogului 
posibil cu zeii, atunci cînd lăcașul său era sanc

tuarul, atunci cînd spunea oamenilor ceva frumos, inteligi
bil. Azi, e-adevărat, credința înlr-o origine fabuloasă a dis
părut. Dar dansul a rămas perfecțiunea mișcării ordonate! 
Astăzi, e-adevărat, nu mal crede nimeni în zei. Dar geome
tria coregrafiei moderne e în acord cu concepția străveche. 
Pentru că frumosul va place întotdeauna. Și numerele bale
rinilor timișoreni ne-au plăcut.

Elena Penescu-Liciu, semnatara coregrafiei, a șlefuit abil 
un program de balet magistral conceput.

Adriana Giuciu, șt Elena Botez, și Olimpia Bize- 
ra au mal cîntat, alătuTl de dirijorul Ioan Kece- 

si novici, Ia Petroșani, în alte operete. Le-am ad
mirat și atunci pentru voci și dăruirea scenică. In „Sînge 
vienez" s-au întrecut însă pe sine. Șl, poate, nu exagerăm 
aflrmînd că dacă altădată am văzut, în rolurile interpretate 
de aceste soliste, frînturt din Ideile convingerii, de data 
aceasta ne-au prezentat idei întregi, exprimate într-un lim
baj cit se poate de fluent, de ținută artistică exemplară.

seară de operetă cu Ioliann Strauss are, cred, 
succes chiar înainte de spectacol. Vienezul 

Strauss — fiul, creator al operetei clasice, stins 
din viață în culmea unei glorii binemeritate, a lăsat în ur- 
mă-I, în afara celebrelor valsuri „Dunărea albastră", „Viata 
de artist", „1001 de nopți", „Povești din pădurea vieneză" 
etc., operete atît de cunoscute („Liliacul", „Voievodul țiga
nilor", „Sînge vienez") care au atras, atrag și vot atrage 
oricînd în săli spectatorii.

Avînd 
busismul 
pună ca 
truire și
na oricui, de orice profesie, 
sex sau vîrstă.

Este explicabilă deci creș
terea numărului 
de probleme 
juns acum la 
noi te.

Numit pe
„gimnastică cerebrală" 
„sport al minții", rebusismul 
dezvoltă atenția, spiritul a- 
nalitic, 
contribuie la îmbogățirea 
la cristalizarea bagajului 
cunoștințe generale.

In această 
semnificativ faptul 
gă Tevista de 
„Rebus", tot mai 
șl reviste fac loc 
le lor rubricii 
crucișate". Multi 
menii mai în vîrstă 
drese cu faptul că 
pe băncile școlilor 
put să dezlege sau 
pună probleme rebusiste, sub
liniind apoi efectele pozitive 
ce au decurs din această o- 
cupatie. Se poate spune, fără 
exagerare, că problemele de 
enigmistică sînt șt un ajutor 
al profesorilor în munca pe 
care aceștia o depun, 
fel 
că
Vă 
deletnicire de pe urma căreia 
nu au decît de cîștigat în 
activitatea lor școlară.

direcție 
că, pe 
specialitate 

multe ziare 
în coloane-

„Cuvinte în- 
dintre oa

se mîn- 
încă de 

au înce- 
să com-

D

Piatra învelită în lumină 
doarme
Din cînd în cînd, 
se aud scrîșnete.
Drumuri de piatră încă mii 

gem

trezește
lupilor flăminzi 
în sulițe, 

slobozite

în bătaia copitelor.
Vîntul 
urletul 
așezați 
Stînel
din pîntece de munți 
se opresc Ia răscruci.
Soarele mînjește 
vechi ziduri cu sînge.
Sub aprinsul altar de lumină, 
ascult jurămîntul străbunilor 

met 
Și-n foc se rostogolesc supuse 
reînviate, capete de zei.

STB A

n-a fost niciodată n-a fost niciodată

joace 
un renghi soneriei buclucașe: 
o blochează cu hîrtie. Dar 
nu ajunge bine la pat că so
neria se aude din nou. Aga
santă 1 Deschide ușa șl... tot 
nimic. Pupe firul soneriei și 
se aruncă în pa!. Abia 
traiectoria corpului său 
nește așternutul îșl dă 
că soneria to! mai 
Deși., i-a rupt firul.

De ciudă își pune perna pe 
cap. Soneria se aude însă 
continuare. Mai pune p 
nă, apoi încă una, apoi 
puma, apoi... Dar soneria
încetează. Acum are intens/-

binecuvîntată de zei binecuvintală de zei

Zeii i-ati blestemat pîntecele

dar Gebeleizis

a revărsat asupră-i lumina

și oamenii țării mele

s-au născut

cu

cu

cu

în

Zeii

dar

și-a

chipuri de piatră

piepturi de piatră

inimi de piatră,

care săgețile se siărimau.

11

l-au blestemat sinii

Gebeleizis

alăptat fiii

cu lapte de piatră

pentru a nu pieri niciodată.

Radu SELEJAN

Din ciclul „DACICE", 
prins în volumul „Cortu
rile neliniștei" în curs de 
apariție Ia Editura Tine
retului.

Ii căutăm in zvonuri vechi de cinlece,
ADOLESCENȚEI

mănăstiri

ziduri de

căutăm cu

ne simțim

sub lespezi înviate de vreme,
Ești scînteia ce transformă, 
totu-n vîlvătaie.

cetăți surpate-a taină.

fiecare zi în noi,

înmuguriți din ei.

Ești norul ce dezlănțuie. 
în(r-o clipă ploaie !

Schiță

pentru 
rebus

Cu timpul vor încerca să 
și compună careuri sau pro
bleme de enigmistică. Acest 
lucru îi va obliga să cunoas
că amănunte despre tema a- 
bordată, vor trebui să asi
mileze alte cunoștințe, noi și 
folositoare.

In 
mai 
puns 
„Cum

„In

sprijinul rînduralor 
sus, dăm un 
complet la întrebarea : 
apreciați rebusismul?”. 

genere, oamenilor, orica
re le-ar fi gradul de cultură, 
le place să constate el sin
guri, oarecum prin probe con
crete, că sînt deștepli. E ceea 
ce oferă, ca unitate de măsu
ră universală, rebusismul" 
(Demostene Botez),

Bazîndu-ne pe 
spuse și pe faptul 
șui nostru există

toate
că în' ora- 
un număr 

apreciabil de amatori ai miș
cării rebusiste, cu reale po
sibilități de a antrena și mal 
multi, am dori să se înfiin
țeze un cerc rebusist pe lin
gă redacția ziarului „Steagul 
roșu" care deja a atras și a 
format un număr de rebusiști 
cărora le pune la dispoziție 
o rubrică săptămînală. Se va 
canaliza astfel activitatea celor 
avansați și se vor „școlariza" 
începătorii. Pentru realizarea 
cercului esle necesar ca toii 
acei care au o oarecare expe- 
riectă sau au cîștigat un grad 
de pricepere în compunerea și 
mai ales în dezlegarea dife
ritelor genuri enigmatice să 
spună prezent.

Și sîntem siguri că vor fl 
multi de aceștia.

— Să știi amice că-mi place Lu- 
peniul nostru. De cînd n-am mai 
fost pe aici s-au construit alîtea 
blocuri frumoase, Jiul parcă e mai 
limpede
molarea gardurilor am apucat 
văd și
orașului. Dar ce mult m-au impre
sionat operele de artă din oraș de 
o... „neasemuită valoare artistică")

— Că s-a construit mult și fru
mos e adevărat, că Jiul e mai lim
pede e iarăși adevărat, dar nu știu 
unde ai văzut tu în oraș opere de 
artă ? Nu te supăra, dar am impre-

cu/lu-

sia că aerul de munte nu-fi face
bine.

— Păi sigur că da, la n-ai ochi
deci! pentru vitrine și pentru re-
clamele filmelor. Mai privește' și
în jurul tău, ce dracu I Eu sîn! nu-
mai de cîteva zile în oraș și am

vin la noi osteniți de odihnă,
Ești ideea îndrăzneață, 
ce-nobilează cuvîntul.

marul trăit, mal mult buimac, 
deschide ușa. Se uită uimit 
pe scări, în jos și-n sus. Apoi 
se ciupește de obraz pentru 
a se convinge
Simțind durerea, se dumirește. 
Dar nu e căutat de nimeni. 
Trîntește înciudat ușa. O 
cuie, răsucind de două 
cheia și se culcă din nou.

Afipeșle. Dihăniile îșl
din nou apariția. Goana reîn- ■ 
cepe șl Ștefan e din nou la 
pămînt. Una din dihănii îi 
leagă picioarele, alta îi fine 
mîinile șl o a treia i se așea
ză pe piept șt cu mișcări re
pezi încearcă să-i bală 
mare în cap. Slelan 
de-a binelea. Si sare 
doare, înmărmurii.

Dar... ce-f asta ? 
audo din nou I

Se apropie tiptil 
lipește urechea de
șl deodată o deschide 
Coridorul e însă gol. Și de pe 
scări nu vine nici un zgomot

Ciuperci afurisite I
Ștefan hotărăște să nu se 

mai culce de Irica dihăniilor. 
Stă pe marginea 
gîndurile îl fură, 
aiurea, 
tea, în 
nici o 
ge cu 
bicicletă numai în poze, 
de ce acum nu mat poale zbu-

lalea unu? clopol rde catedra
lă care-l sparge jeasla în mii 
de bucăți...

In cele din urmă adoarme. 
Adoarme și visează din nou. 
Se vede pe izlazul unde păștea 
odată gîștele. De după o bă
lărie, unde se ascundea \1n jo
curile copilăriei, îl lese în 
cale Ștefan de acum i cîteva 
zeci de ani. E mic, viol, cu 
ochii plini de veselie. II face 
semn ștrengărește actualului 
Ștefan :

— Nu te speria, sîn! eu, 
copilăria tal

— Prostii, copilăria mea s-a 
dus de mult, e acum despăr
țită de mine I

— Te înșeli, sînt eu cu a- 
devăra! șl niciodată n-ai 
pofl despărți de mine, 
părăsit, e adevărat, de 
timp. Si mi-cra teamă că 
voi mal găsi. Te-am
peste lot. Chiar șl )n tine 
casă, odată, cînd simjeal că 
ești în pericol. Venisem să te 
ajut, dar de fiecare dală cînd 
sunam ieșeai afară și priveai 
mira! peste mine, lără să mă 
vezi. Mă 
Iești cînd 
că mergi 
de ce nu
Să-tl spun eu ? Pentru că 
cele vise ou rămas cu mine, 
aici pe izlazul acesta. Ai uitat 
tu oare gindul tău de demult, 
de a ajunge cel mat de seamă 
cioban al acestor munfi ?

— Nu, n-am uitat, 
viata ..

— Nu-l adevărat. 
Dacă n-at II uitat al 
și acum prin mine,
văzut și acum, ca atunci, 
mult, coborind 
pe un picior de 
rele. înconjurat 
ternici.

— Parcă-mi 
zice Ștefan, i 
ești băiatul acela care fugea 
seara cu fala în sus și mîi- 
nile întinse spre cer să prin- 

luna, iar cînd a văzul-o în 
pus ceaunul cel mare pe

mirosind a humă.
Ești vîntul care înconjoară 
curajos pămîntul.

a grîu îngropat în oale de lut,

a opreliști. Ești soare ce ne ncălzești

Ne aduc buchete de săgeți

și ne vorbesc de veacurile

ostenite sub umbletul lor.

UN FILM-DOCUMENT
si...

a
cîteva propuneri

cinematograful 
din Petroșani a rulat 
un fiim emoționant: 
lea".

Am pătruns înfiorat 
tru a mă reîntilni cu 
Ilare care mi-au înflăcărat anii 
pilăriei. Pe măsură ce scenele 
succedau, îmi reveneau în 
rie clipele unice pe care le-am 
în 1948: 
domnea i 
g adieri 
locul de 
inaugurai 
zeni etc. 
prins via 
faptul că, fiind copil, n-am putut 
lua parte la lucrări așa cum știam 
că făceau multi cunoscuti, mai mari.

Dincolo de stîngăcia cu . care a 
fost realizat filmul (cinematografia 
noastră nouă făcea primii pași) 
străbate și acum ceva din sufletul 
luptei extraordinare, 
s-a născut epopeea modernă a 
Bumbești—Livezeni.

Construită, în ciuda multor 
viziuni, într-un timp extrem 
scurt, de muncitori entuziaști, 
joritatea fără o pregătire specială, 
fii ai unei țări care abia ieșise din

In dimineți 
floaiea

senine.
Ești 
nădejdii de

P

care leaqă fructul 
mîine.

P. NEDELESCU

palului șl 
purlindu-l 

Cînd era copil, noap- 
vls, pulea zbura fără 

dificultate, pulea mer- 
biciclela deșt văzuse 

Oare

„Republica" 
zilele acestea 
„Răsună Va-

în sală pen- 
cadrele fatni- 

co- 
se

memo- 
trăit 
care 
bri- 

spre 
de

atmosfera entuziastă 
în orașul nostru, tinerii 
care mergeau cîntînd 

muncă, festivitățile 
re a liniei Bumbești—Live- 
j Ca și atunci, în suflet a 
ță o undă de regret pentru 

că, fiind copil, n-am

nouă făcea primii 
ceva din 

în to'iul căreia 
căii

pre- 
de 

ma-

război, calea ferată Bumbești—Live- 
zeni va rămîne în istoria noastră 
ca o faptă demnă de cea mai en
tuziastă cinstire. Ea a demonstrat 
lumii întregi forța, dirzenia și 
sursele extraordinare ale unui 
por trezit la o viață nouă.

Cu aceste gînduri am părăsit 
cinematografului, mulțumit că 
avut nesperatul prilej de a mă re- 
întîlni cu filmul-document „Răsună 
Valea".

Acum, cînd sărbătorim două de
cenii de la construirea liniei Bum- 
hești—Livezeni, care pentru econo
mia țării, și, evident, în primul rînd 
pentru noi, cei din Valea Jiului, 
are o importantă covîrșitoare, cred 
că ar fi necesar ca filmul. însoțit 
de cuvintele evocatoare ale foștilor 
brigadieri, să fie prezentat în școli 
și întreprinderi, în fața tinerei ge
nerații pentru ca aceasta să se fa
miliarizeze și mai mult cu faptele 
glorioase înfăptuite de cei de dina
intea lor.

Cred, de asemenea, că în cinstea 
constructorilor brigadieri ar fi ne
cesar să 
Livezeni

se ridice un monument, în 
sau chiar în orașul nos-

Prof. Constantin PASCU
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să le 
M-at 
alîta 

nu te 
căuta! 

a-

eram
aceleași vise și făceam

sînt, dar atunci 
aveam 

ace
leași pozne. Acum te-al
schimbat, ai uitat cu lotut de 
mine. Eu mă voi duce și mă 
voi ascunde pentru totdeauna 
înlrun tufăriș. Si n-ai să mă 
mai vezi niciodată. Niciodată!

— Stal 1 Nu pleca! Ce tre
buie să fac pentru a visa din 
nou împreună 1 Pac orice, dar 
înloarce-te !

Nu răspunse nimeni. Peste 
iaz era o liniște deplină. Ste
fan se așeză pe marginea a- 
pel și vru să-și privească fata 
în apă. Dar nu văzu nimic. 
11 podidi plînsul...

Dimineața, Slelan 
uimire firul soneriei 
a-și aminti ceva.

privea cu 
rupt, fără 
Doar o 

boare, de iaz, îi mingiia fala.

Un sărut după mîncare
Esle o dulce sărutare
— Să-ji spun drept, n-am văzut. 

Ai mai făcut șl alte descoperiri din 
astea „epocale" ?

c-am văzut, dar am căzut 
în faja operei reprezenlînd 
cu coada rotată. Probabil

— Nu 
în extaz 
un păun
pentru că asemănarea cu un curcan 
înfoial era iz.bitoaie, spre a nu se 
crea conhizii, autorul a avut grijă 
să scrie dedesubt ce reprezintă de
senul. Dar nu scrisese prozaic pur 
și simplu: păun, ci, străbătut de 
fiorul poeziei, găsise următoarea 
expresie vibrantă :

Păunașul codrilor
Spune-mi de cine

cută dinlr-o profundă idee filozo
fică, reprezenlînd un nou cuplu in 
același decor, de abundentă gospo
dărească... Bărbatul, trăgîndu-și cu 
gingășie solia de breteaua șortului, 
rostește plin de afecțiune:

De cînd sîn! pe lumea asta 
Mi-am iubi! numai nevasta
Vasăzlcă, și-a i 

prima zl de viată 
a 
lui. Asta zic și eu

ani înainte de 
mos din partea 
fidelitate.

O replică a
„opere" o constituie 
în care veșnica pereche înconju
rată de flori 
de declarația

Nimeni nu
Ca bărbatul

nevasta la menaj. In piafa orașului, 
dragul meu. In special în zilele de 
salariu, gardurile din jur sîn! pline 
de astfel de cirpe, pardon, pinz.e 
brodate cu acul și cu talentul sau 
pictate cu pensula de artiști și ar
tiste rămași în umbra artei lor ob
scure.

— Măi, și eu care sînt mare ama
tor de opere, să nu am în casă nici 
măcar o pînz.ă din toate astea ? Să 
vină altul să-mi 
se află in orașul 
mea l Mîine iac 
și-mi cumpăr cel
ze, să știu că rămîn fără Trabant !

— Dacă tu miine ai de gind să-fi 
afișezi pe perele asemenea comori de 
artă nestemate, eu în seara asta am 
și plecat. $i al dracului să fie cine 
//-o mai 
gusturile 
pină nu
există măcar o statuie in

Coproducție franco-italiană, fil
mul „Viva Marla!" prilejuiește 
spectatorilor o înlîlnire cu două re
marcabile protagoniste: Jean
ne Moreau și Brigitte Bardot.

Conținutul, pe scurt :
Crescută de un tată terorist, 

pert în explozibile, Maria 
crat cu el,, făcînd să sară 
multe obiective. Ultima lor 
care aduce moartea tatălui, 
în America de sud. în 
San Miquel, 
se ascunde în rulota 
actori ambulanți și 
nera cîntăretei Maria 
lor duo pe scenă, un 
mentar le obligă să inventeze șlrip- 
lease-ul. care le asigură un suc
ces delirant. Dar aventura începe 
numai în momentul în care izbuc
nește o revoluție țărănească; intrînd 
într-un sat în care oamenii bogăta-

I a 
în 

acțiune, 
are loc 

de sud. în Republica 
Ca să scape, Maria I 

unei trupe de 
devine parte- 
II. La primul 

accident vesti- O altă coproducție, de data aceas
ta franco-engleză, „Piramida Zeului 
Soare" este un film 
gen Winetou a cărui 
desfășoară în Mexic, 
principale: Lex Barker 
Barrav.
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(AllAȘ-MVIItlA SI TIMIȘ
Cuvîntarea tovarășului Nicolas Ceaușescu

la mitingu Timișoara
Dragi tovarăși,
Dați-mi voie să vă adresez dum

neavoastră, tuturor locuitorilor mu
nicipiului Timișoara, locuitorilor ju
dețului Timiș un salut călduros, din 
inimă, din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliului de 
Stat și a guvernului României so
cialiste (aplauze). Doresc să exprim 
cele mai vii mulțumiri locuitorilor 
orașului Timișoara și ai comunelor 
județului Timiș prin care am trecut 
pentru primirea deosebit de căldu
roasă, pentru manifestările cordiale 
cu care ne-au întîmpinat. In aceste 
manifestări noi vedem expresia în
crederii nestrămutate pe care o a- 
veți, ca întregul nostru popor, în 
politica marxist-Ieninistă a partidu
lui nostru, inspirată din interesele 
națiunii, ale cauzei socialismului 
(apianze). Am ascultat cu atenție pe 
tovarășii care au vorbit la acest mi
ting. Ei au trecut în revistă, pe 
scurt, succesele întreprinderilor din 
Timișoara, rezultatele obținute de 
țăranii cooperatori pe cîmpiile mă
noase ale județului Timiș, au rele
vat preocupările pentru asigurarea 
începerii în condiții bune a noului 
an de învățămînt, pentru înarmarea 
tineretului din Timișoara cu cele 
mai înalte cuceriri ale științei și 
culturii, pentru formarea unui tine
ret apt ca mîine să ducă mai de
parte făclia progresului, a civiliza
ției pe pămîntul României (apianze 
vii, prelungite). I-am ascultat pe 
reprezentantul oamenilor de artă 
din Timișoara vorbind despre tra
dițiile progresiste ale artei noastre, 
despre menirea ei de a contribui Ia 
ridicarea culturală și educarea ma
selor, la unirea tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, în 
lupta pentru victoria deplină a so
cialismului și făurirea comunismu
lui în România (aplauze).

In cuvintele pornite din inimă 
ce s-ati rostit la acest miting. în a- 
plauzele dv vedem hotărîrea ne
strămutată , ce vă însuflețește 
de a înfăptui neabătut politica 
partidului nostru comunist, de a vă 
consacra elanul și energia desăvîrși- 
rii socialismului în România, apără
rii păcii în lume (aplauze, urale).

Cunoaștem și apreciem în mod 
deosebit rezultatele obținute do 
muncitorii din Timișoara in înde
plinirea programului elaborat de 
Congresul al IX-lea. Știm că dum
neavoastră, muncitorii din Timișoa
ra, ați depășit sarcinile economice 
ce vă reveneau. In rezultatele mi
nunate pe care le obțineți noi ve
dem expresia capacității lucrătorilor 
din industria timișoreană — deta
șament activ al clasei muncitoare 
din România, clasă ce îndeplinește 
rolul conducător in societatea noas
tră socialistă (aplauze, urale). Da- 
ți-mi voie să adresez tuturor mun
citorilor. tehnicienilor și inginerilor 
din întreprinderile municipiului Ti
mișoara cele mai calde felicitări 
pentru rezultatele obținute pînă a- 
cum și urări de noi și noi succese 
in activitatea lor viitoare (aplauze, 
urale).

Cunoaștem și apreciem rezultatele 
obținute de țărănimea cooperatistă, 
de muncitorii din agricultură în 
realizarea unor recolte bune in con
dițiile climaterice defavorabile din 
primăvara acestui an. In aceste re
zultate, in aportul pe care îl aduce 
la sporirea producției noastre agri
cole Ia asigurarea aprovizionării 
populației și a industriei cu mate
riile prime necesare noi vedem ho- 
tărirca țărănimii cooperatiste din Ti
ni' oara de a face totul pentru a-și 
îndeplini indatoririle față de econo
mia noastră națională și, totodată, 
de a asigura ca Banalul să fie frun
tea — cum se spune pe aici (aplau
ze urale, an'malie). I.a această a- 
dunare doresc să adresez calde fe
licitări tuturor lucrătorilor din agri
cultură, țărănimii cooperatiste pen
tru roadele bune obținute și să le 
urez succese și mai mari în munca 
pentru înflorirea agriculturii noastre 
socialiste (aplauze, urale).

Conducerea partidului șl stalului 
acordă o înaltă prețuire activității 
intelectualității din Timișoara, tutu
ror acelora care lucrează în dome
niul cercetării științifice, în învăță
mînt, în domeniul artei și culturii 
și care alcătuiesc un detașament 
puternic al intelectualității României 
socialiste. Trebuie să spunem că in
telectualitatea din Timișoara, prin 
competența, energia și elanul cu 
care își îndeplinește misiunea ei no
bilă aduc o contribuție de seamă 
la înflorirea științei și culturii pa
triei noastre (aplauze, urale). 
Dați-mi voie ca de la a- 
ceastă tribună să-i felicit din 
toată inima pe oamenii de știință și 
cultură din Timișoara și să Ie urez 
noi și noi succese în eforturile în
chinate propășirii spirituale a Ro
mâniei (aplauze, urale).

Cunoașteți rezultatele pe caro le 
avem în înfăptuirea programului e- 
laborat de Congresul al IX-lea pen
tru desăvîrșirea construcției socia
liste. Știți că sarcinile de dezvoltare 
a industriei se îndeplinesc cu suc
ces, că pe primii trei ani planul va 
fi îndeplinit și depășii. Avem 
toate condițiile ca pină în

1970 programul de dezvolta
re a industriei socialiste în
România să fie pe deplin îndeplinit 
(aplauze, urale). Și țărănimea noas
tră cooperatistă, lucrătorii din agri
cultură au reușit în primii trei ani 
să îndeplinească sarcinile de sporire 
a producției agricole vegetale și a- 
nimale. In pofida condițiilor grele, 
de secetă, din primăvara acestui an, 
depunînd eforturi uriașe, țărănimea 
cooperatistă a diminuat mult efec
tele secetei obținînd o recoltă bună 
de cereale, asigurînd aprovizionarea 
populației în condiții satisfăcătoare, 
aducîndu-și contribuția la dezvolta
rea întregii economii (aplauze pu
ternice). Dezvoltarea în ritm susți
nut a economiei României este do
vada justeței politicii marxist-leni- 
niste a partidului nostru, a realis
mului programului elaborat de Con
gresul al IX-lea al partidului, a ca
pacității creatoare a poporului nos
tru, liber și stăpîn pe destinele sale, 
constructor înflăcărat al socialismu
lui (aplauze, urale).

Desigur, tovarăși, pentru a în
făptui minunatele noastre aspirații 
de viitor, pentru a făuri societatea 
în care toți oamenii muncii să poa
tă beneficia din plin de valorile 
materiale și spirituale ale civiliza
ției mai avem încă mult de făcut. 
Am pornit de la un stadiu destul 
de înapoiat. Am ajuns la un nivel 
relativ înalt de dezvoltare dar mai 
trebuie să muncim încă pentru în
făptuirea bazei materiale care să a- 
sigure satisfacerea tuturor necesită
ților membrilor societății noastre 
socialiste. In direcția aceasta își în
zecește eforturile partidul nostru. Fa
cem totul pentru a asigura dezvol
tarea continuă, în ritm susținut, a 
industriei, a agriculturii, a științei 
și culturii, a fnvățămîntului, pentru 
ridicarea nivelului de cultură al ti
nerei generații, al întregului popor. 
Muncind cu abnegație și competen
ță sporită vom lichida complet ră- 
mînerea în urmă pe care am moște
nit-o de la clasele exploatatoare, 
vom înfăptui visul de aur al popo
rului nostru — comunismul, (aplau
ze, urale furtunoase). Ceea ce ca
racterizează politica partidului nos
tru, ceea ce doresc să afirm și aici, 
în fața timișorenilor, este că parti
dul nostru, conducerea sa, vor face 
lotul pentru a realiza într-un timp 
cît mai scurt această năzuință fier
binte a poporului român, (vii aplau
ze, urale). După cum știți, în întrea
ga sa activitate, partidul comunist 
pornește de Ia necesitatea îmbună
tățirii continue a nivelului de trai 
al tuturor celor ce muncesc în Ro
mânia. Țelul suprem al politicii 
noastre este omul, bunăstarea mate
rială și spirituală a omului. Vom 
face totul ca omul societății socia
liste din România să se bucure de 
toate binefacerile civilizației umane, 
(urale, aplauze îndelungate).

Știm că mai sînt multe lipsuri, 
multe neajunsuri, că trebuie să fa
cem față încă multor privațiuni. 
Ceea ce am înfăptuit pînă acum, 
precum și programul pe care îl a- 
vem în față, sînt însă garanția că 
vom reuși să lichidăm tot mai ho- 
tărît aceste lipsuri, că vom asigura 
progresul tot mai rapid și multila
teral al societății noastre. Desigur, 
tovarăși, aceasla cere din parlea 
tuturor înzecirea eforturilor, holărî- 
rea si capacitatea de a muncii tot 
mai bine. Fiecare întreprindere, fie
care unitate, de slat sau cooperatis
tă din agricultură, trebuie să pro
ducă mai mult, mai bine, mai ieftin. 
Numai pe această cale vom reuși 
să creăm belșugul de bunuri mate
riale care să asigure satisfacerea 
deplină a cerințelor întregului nos
tru popor (aplauze puternice).

In activitatea sa partidul nostru 
pornește de la principiul că toate 
măsurile privind dezvoltarea patriei 
noastre trebuie să fie supuse dezba
terii și aprobării clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, întregului- 
popor. Ne consultăm, discutăm îm
preună cu poporul cum să acționăm, 
pe ce cale să mergem pentru a asi
gura îndeplinirea în cît mai bune 
condiții a programului de dezvoltare 
a societății noastre socialiste. In a- 
ceasta noi vedem o latură funda
mentală a lărgirii democrației socia
liste. Aceasla este, de altfel, esența 
democrației înlr-o societate în care 
omul a devenit stăpîn pe mijloacele 
de producție, în care au fost lichi
date pentru totdeauna clasele ex
ploatatoare. Numai într-o asemenea 
societate se poate vorbi de o ade
vărată eqalitate între cetățeni, de o 
adevărată democrație pentru între
gul popor muncitor (aplauze, urale).

Au vorbit aici unii tovarăși des
pre felul în care a fost rezolvata 
problema națională în România. Pu
tem spune cu satisfacție că partidul 
nostru, pe al cărui steag a stat scris 
încă de la înființarea sa „înfrățirea 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitale", a rezolvai 
pentru totdeauna problema națională 
în România, asigurînd drepturi ega
le în țoale domeniile de aclivilale 
pentru toți cetățenii patriei (urale, 
aplauze). Aici, în Timișoara, trăiesc 
și muncesc împreună de veacuri ro
mâni, germani, unguri, sîrbi și alte 
naționalități. împreună, de-a lungul 
timpurilor, ei au creat bogăția ma

terială și spirituală a acestor me
leaguri, împreună au dus nenumăra
te lupte împotriva asupritorilor co
muni, pentru dreptate socială, pen
tru o viață mai bună. Istoria arată 
că ori de cîte ori au acționat uniți, 
ei au avut succes în lupta lor (a- 
plauze, urale prelungite).

In anii socialismului, oamenii 
muncii români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități din Ti
mișoara au acționai împreună con
tribuind la realizarea marilor pro
grese cu care se mindrește poporul 
nostru. In condițiile noii orînduiri. 
uniți, oamenii muncii, indiferent de 
naționalitale, pot să-și asigure o via
ță la care nici nu gîndeau în tre
cut, pot fi cu adevărat stăpîni pe 
destinele lor (vii aplauze).

Acum 100 de ani, aici s-au pus 
bazele Asociației muncitorilor care 
a unit lucrători de diferite naționa
lități din Timișoara și care încă 
de la început a acționat în strînsă 
legătură cu Internaționala I, în spi
ritul solidarității internaționale cu 
oamenii muncii de pretutindeni 
(urale, aplauze). Conducătorii aces
tei asociații, ca de altfel și condu
cătorii altor asociații muncitorești 
din țara noastră, au avut legături 
cu conducătorii Internaționalei I, cu 
Marx, cu Engels. De la acești mari 
gînditori și militanți revoluționari 
noi am învățat că trebuie să luptăm 
pentru unirea oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, pen
tru egalitatea în drepturi a tuturor 
popoarelor, a tuturor națiunilor lu
mii (aplauze, urale puternice).

Partidul nostru comunist, conti
nuatorul celor mai minunate tradiții 
de luptă revoluționară și progresis
tă din România, are înscris pe stin
dardul său solidaritatea internațio
nală cu partidele comuniste și mun
citorești din întreaga lume, cu clasa 
muncitoare de pretutindeni, înfrăți
rea în luptă pentru eliberarea cla
sei muncitoare, a popoarelor, pentru 
asigurarea păcii în lume (aplauze 
vii, urale vibrante).

In condițiile de astăzi, cînd în 
lume există sistemul mondial socia
list, problema solidarității internațio
nale îmbracă un aspect nou — ace
ia al solidarității și unității popoare
lor în lupta comună pentru edifica
rea socialismului și comunismului. 
Făurirea noii orînduiri este îndato
rirea primordială a fiecărui partid 
comunist. Numai în măsura în care 
partidul comunist, aplicînd legile 
generale ale marxism-leninismului 
la condițiile concrete din țara unde 
își desfășoară activitatea, știe să 
unească toate forțele pentru a ob
ține succesul în conslrucția socia
listă, numai în această măsură el 
își îndeplinește îndatorirea sa do 
partid conducător al societății (a- 
plauze, urale). Iată de ce partidul 
nostru consideră că prima sa înda
torire față de; popor, precum și față 
de clasa muncitoare internațională, 
este de a-și îndeplini bine misiunea 
de forță conducătoare în construcția 
socialistă în România. In acest fel. 
partidul nostru își îndeplinește și 
îndatorirea națională și îndatorirea 
internationalists ambele alcătuind 
un tot unitar (aplauze, urale).

In munca uriașă de edificare a 
socialismului, este necesară dezvol
tarea colaborării și cooperării in
tre țările socialiste ; fără aceasta 
nu este posibilă înaintarea rapidă pe 
calea progresului. Această cooperare 
și colaborare trebuie să asigure 
dezvoltarea fiecărei țări socialiste 
și în același timp întărirea întregu
lui sistem mondial al socialismului 
— atît din punct de vedere econo
mic, cît și al prestigiului și autori
tății sale în lume (aplauze, urale). 
In condițiile existenței mai multor 
țari socialiste, solidaritatea interna
țională, colaborarea si unitatea lor 
lrebuie să pornească de la princi
piile marxist-leninisle ale egalității 
în drepturi, respectului suveranită
ții și independenței naționale, nea
mestecului în treburile interne, în
trajutorării tovărășești in munca și 
lupta comună. Numai respectind a- 
cest tot unitar de principii marxist- 
leninisle putem asigura manifesta
rea plenară a internaționalismului 
socialist și o iinilale de nezdrunci
nat a sistemului mondial socialist 
(vii aplauze și urale).

De asemenea, în condițiile în care 
mișcarea comunistă internațională a 
devenit o puternică forță a contem
poraneității. cînd numeroase partide 
comuniste joacă un rol activ în via
ța politică națională, internaționa
lismul proletar, solidaritatea inter
națională trebuie să se bazeze pe 
principiile atotbiruitoare ale mar
xism-leninismului. ale independen
tei fiecărui partid, ale dreptului său 
de a-și elabora de sine stătător li
nia politică, de a organiza și con
duce lupta pentru transformarea re
voluționară a societății. Numai pe 
acest fundament se pol asigura li
chidarea divergențelor din mișcarea 
comunistă și muncitorească, întări
rea unității și coeziunii ci, unirea 
tuturor forțelor revoluționare, anli- 
imnerialisle. Numai astfel putem a- 
vea garanția obținerii de noi și noi 
succese pe calea lupței penlru pro
gres social, penlru anărarea păcii 
în lume (ap'auzc, urale).

In spiritul principiilor marxist- 

leniniste, ale internaționalismului 
socialist a acționat și acționează 
neabătut partidul nostru. Noi consi
derăm că divergențele existente as
tăzi în mișcarea comunistă sînt tre
cătoare, și că datoria fiecărui partid, 
a fiecărui comunist este de a face 
totul pentru restabilirea legăturilor 
frățești din sînul mișcării noastre, a 
încrederii dintre partide, a întăririi 
unității lor. Noi vom face totul pen
tru a contribui Ia această cauză no
bilă (aplauze, urale puternice, pre
lungite).

Știm că in lume există forțe ostile 
progresului social și păcii, că impe
rialismul constituie încă o puternică 
amenințare la adresa păcii, că pr’n 
politica sa de agresiune și amestec 
brutal in treburile interne ale altor 
state, el pune în pericol pacea o- 
menirii. De aceea, partidul și gu
vernul țării noastre consideră ca o 
datorie a lor și națională și inter- 
naționalistă de a acționa pentru nor
malizarea relațiilor internaționale, 
penlru dezvoltarea legăturilor de 
colaborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduirea socia
lă, considerind că numai pe aceas
tă cale este posibil să se împiedice 
aruncarea omenirii într-un nou răz
boi. Știm că în condițiile de astăzi 
din Europa este necesar mai mult 
ca oricînd să acționăm pentru con
tinuarea politicii de destindere, 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare dintre toate statele euro
pene. Securitatea Europei este o 
cauză a tuturor popoarelor de pe a- 
cest continent, o cauză a întregii 
lumi și România, poporul român vor 
face totul pentru a-și aduce contri
buția Ia înfăptuirea acestui dezide
rat vital al vieții politice contem
porane. (aplauze, urale).

In relațiile noastre internaționale, 
in'contactele pe care le-am avut și 
le avem cu mulți oameni politici și 
de stat, am putut constata că exis
tă preocupare penlru a se împiedica 
revenirea la perioada războiului 
rece, pentru ca relațiile de colabo
rare între popoarele Europei și de 
pe alte continente să se dezvolte 
înainte. Noi considerăm că sînt încă 
multe posibilități pentru a intensi
fica aceste relații și de aceea vom 
acționa pentru a ne aduce din plin 
contribuția la colaborarea ponoare- 
lor lumii (aplauze puternice). Facem 
aceasta conștienți că înfăptuirea 
construcției socialiste nu este posi
bilă decît în condiții de pace, de 
colaborare între țările socialiste, de
colaborare intre toate popoarele lu
mii. Vom milita de aceea neabătut
pentru apărarea păcii în lume, (a-
plauze prelungite).

In cadrul întîlnirilor pe care con
ducerea partidului și statului nos
tru le-a avut cu oamenii muncii de 
pe întreg cuprinsul patriei, am pu
tut constata cu satisfacție că între
gul popor, români, maghiari, ger
mani, alte naționalități, împărtășesc 
in mod unanim politica partidului 
și guvernului și sînt hotărfți să facă 
lotul penlru a asigura înfăptuirea 
ei (aplauze prelungite, urale). Unul 
dintre tovarășii care au vorbit aici, 
,i spus în încheiere că, pentru a în
țelege mai bine gindurile și năzuin
țele dv., să privim ochii zecilor de 
mii de oameni adunați în această 
piață. Am privit nu numai ochii dv., 
ci ai milioanelor de cetățeni-ai pa
triei și trebuie să spunem că 
am văzut în ei hotărirea, dirzenia 
de a lupta pentru triumful socialis
mului, pentru asigurarea dezvoltării 
libere .și independente a României 
socialiste (aplauze prelungite, urale 
vibrante).

Iată de ce vă rog să-mi dați voie 
ca, în încheiere, să vă asigur pe 
dv., întregul nostru popor, că parti
dul și guvernul nu vor precupeți 
nimic pentru a confirma încrederea 
națiunii noastre, pentru a asigura 
progresul României pe calea socia
lismului, pentru întărirea unității 
țărilor socialiste, pentru apărarea 
păcii în întreaga lume (aplauze pu
ternice, urate).

In manifestările dv. de atașament 
la politica partidului ați rostit multe 
cuvinte la adresa mea. Vreau să vă 
asigur, tovarăși, că in calitate de 
fiu al poporului, de membru al 
Partidului Comunist Român, imi 
voi îndeplini întotdeauna sarcina 
încredințată de partid și popor, ni
ciodată nn voi trăda interesele po
porului, vol face totul penlru trium
ful socialismului în România (a- 
plauze și urale frenetice, care nu 
mai contenesc minute în șir).

Dragi tovarăși, vă mulțumești ipen- 
tru încrederea pe care ne-o acordați 
și vă asiqurăm că nu vom dezminți 
această încredere. Vă mulțumesc 
pentru felul în care manifestați ho
tărirea de a înfăptui neabătut linia 
trasată de partidul nostru. Vă 
spun că, la rîndul nostru, avem 
deplină încredere în dv. in întregul 
nostru popor si știm că reprezen
tăm împreună o unitate de nezdrun
cinat (aplauze și urale prelungite, 
îndelung repetate).

Și acum, în încheiere, dați-mi voie 
să vă urez din toată inima cît mai 
multe succese în munca și activita
tea dv. închinată patriei noastre so
cialiste. Vă doresc multă sănătate 
și multă fericire la toți (urale și a- 
plauze prelungite).

(Urmare din pag. J)

Conitinuîndu-și vizita, oaspeții trec 
prin sectorul de prelucrare primară 
a pieselor turnate și forjate. Tot 
aici se execută un control preven
tiv al calității pieselor — cu ajuto
rul ultrasunetelor și razelor Roent
gen. Conducătorii de partid și de 
stat sînt informați că, în scopul 
continuării în bune condiții a flu
xului tehnologic, anul trecut a in
trat in funcțiune a.ioi o secție nouă 
de tratament termic, care dispune 
de cuptoare realizate la nivelul 
tehnicii înaintate pe plan mondial, 
prevăzute cu instalații de automati
zare. După vizitarea acesteia, oas
peții se opresc în secția de meca
nică grea. In momentul vizitei, se 
prelucrau piese pentru turbina hi
draulică de 173 MW, prima din sc
ria celor destinate centralei hidro
electrice de la Porțile de Fier — 
expresie concretă a maturității teh
nice a colectivului uzinelor.

Marea adunare populară din
La amiază, într-o atmosferă de 

puternic entuziasm are loc o mare 
adunare populară a oamenilor mun
cii din Reșița.

Au luat cuvîntul tovarășii life 
Făsui, prim-secreta.r al comitetului 
județean de partid, președintele 
Consiliului popular județean, Lupșan 
Mihai, pnim-maistru oțelar la Com
binatul siderurgic, Chinoea Gnigore, 
președintele C.A.P. din comuna Ber-

Entuziasta primire în județul Timiș
...La Gătaia, localitate ce mar

chează limita județelor Caraș-Seve- 
riin și Timiș, mii de bănățeni — ro
mâni, maghiari, germani și sîrbi, 
îmbrăcați în frumoase costume na- 
țioinaile — îi îmtîmpină cu nețărmu
rită bucu'ire pe conducătorii iubiți 
ai partidului și statului. Oaspeții 
sînt salutați de Vasile Daju, mem
bru al C.C. al P.C.R., membru al 
Con stilului de Stat, pnim-vicepreșe
dinte al Consiliului popular jude
țean Timiș și de alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat.

In continuare, de-a lungul parcur
sului spre Timișoara, în toate așe
zările situate în mănoasa cîmpie a 
Banatului, pretutindeni, locuitorii își 
manifestă în mod entuziast dragos
tea fierbinte față de partid, față de 
conducerea 6a. La poarta de vest a 
orașului Timișoara, conducătorii de 
partid și de stat sînt întîmpiniați de 
Coriolan Pop, prim-secretar al co
mitetului municipal de partid, pri
marul orașului, și de alți reprezen
tanți ai organelor locale do partid 
și de stat. Pe „Calea Șagulut" prin 
cartierul „Fratelia" — al cărui pei
saj este dominat astăzi de siluetele 
noilor uz:ne chimice „Dormatona" și 
ale întreprinderii de produse cera
mice, mii și mii de muncitori, con
structori, țărani cooperatori din co
munele suburbane, îi salută cu ne
țărmurită căldură pe oaspeții dragi 
ai orașului lor, împresurând mași
nile cu buchete de flori. Orașul do 
pe Bega, orașul grădinilor, parc că 
și-a deschis milioane de petale în 
această zi însorită de toamnă.

La Uzina Mecanică Timișoara — 
primul obiectiv înscris pe agenda 
vizitei de lucru, conducătorii de 
partid și de stat sînt întâmpinați 
de Mihai Mairinesoui miimistrul 
industriei constructoare de ma
șinii, de cadrele de conducere 
ale acestei mari întreprinderi și de 
numeroși muncitorii, ingineri și teh- 
niicieinii, care își exprimă bucuria do 
a-ii primi în mijlocul lor pe înaltii 
oaspeți pentru a doua oară în anii 
actualului cincinal.

In fața machetei, reprezentînd u- 
zina de astăzi și configurația ei în 
viitor, ing. Gheorghe Boșneac, di
rector general, relatează conducăto
rilor de partid și de stat despre 
principalele probleme de producție 
în etapal actuală și în perspectivă. 
Creată în 1960, uzina mecautică Ti
mișoara — cea mai mare uzină din 
județul Timiș — a cunoscut o di
namică specifică ritmului de dezvol
tare al industriei noastre socialiste. 
In, acest interval, uzina și-a sporit

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)

de dezvoltare a științei, a culturii, 
de ridicare a nivelului de viață al 
poporului. Numai acționind pentru 
realizarea acestui program minunat 
de dezvoltare a patriei noastre con
tribuim fiecare, în mod activ, la în
făptuirea politicii generale a parti
dului și statului nostru (aplauze, 
urale). Avem convingerea deplină 
că reșițenii, Ia fel ca întregul po
por, nu vor precupeți nici un efort 
pentru a-și îndeplini și în viitor

Diferite utilaje realizate de uzină 
puternice turbo-agregate, compresoa- 
re, poduri rulante, macarale industria
le de mare forță, utilaje chimice și si
derurgice — sînt prezentate oaspe
ților în cadrul unei expoziții a pro
duselor asimilate în ultimii ani. A- 
trag atenția în această expoziție și 
motoarele electrice cu puteri cu
prinse între 500 și 4 000 kilovați, care 
echipează diferite instalații tehnolo
gice pentru industria siderurgică, 
dumică și energetică. Conducătorii 
de partid și de stat subliniază ne
cesitatea creșterii ponderii produse
lor complexe de mare tehnicitate, a 
ridicării calificării și specializării 
cadrelor și valorificării mai bune a 
experienței lor.

Ajunși în secția unde se produc 
motoarele diesel, oaspeții sînt in
formați asupra dinamicii producției 
și a perfecționărilor tehnice care au 
fost aduse produselor de către spe
cialiștii întreprinderii. A fost asi
milată în bune condiții fabricația de 

z.ovla, Hanz Friedrich Millim, ingi
ner la uzina constructoare de ma
șini.

întîmpinat cu vii și puternice a- 
plauze și urale a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Miile de reșițend urmăresc cu în
suflețire cuvîntarea secretarului ge
neral al Comitetului Central al 
partidului, sublin.iind-o cu repetate 
și îndelungi aplauze, cu urale și 

■

ce nu
de nu- 
rulan-

producția de 6,5 ori, în timp 
mărul muncitorilor a crescut 
mai 3,5 ori, reaJiizînd poduri 
te, macarale, moto-încărcătoare,
toistivuiitoare, boghiuri pentru va
goane de marfă, iar mai recent 
tractoare forestiere, larg solicitate. 
Semnificativ penlru nivelul organi
zării activității sale economice, este 
faptul că uzina realizează anual bc- 
neficiii, echivalînd cu .15 la sută din 
valoarea producției.

Conducătorii uzineii au raportat cu 
satisfacție tovarășului Nicolae 
Ceaiușescu că în uzină au prins
viață recomandările făcute cu prile
jul vizitei din primăvara 
1966, Ca urmare, prevederile 
lui pe cele 8 luni ale anului 
îndeplinite și depășite, s-au 
nătățit considerabil organizarea pro- 

spațiilor clă- 
fiecare metru 

productivă se 
de 7 ori mai 

In afară de a-
e-

anului 
planu- 

au fost 
îmbu-

cîteva 
posti) Uita- 
științific c

nn prun 
mecanică, 

și alte ca-

du'cției și utilizarea 
dote. In prezent, pe 
pătrat de suprafață 
obține o producție 
mare decît în I960, 
ceasta — au subliniat gazdele — 
xislă proiecte care vor marca o co
titură și mau evidentă în ce priveș
te folosirea judicioasă a capacități
lor de producție, concomitent cu 
studii tehniico-econornice, supuse a- 
vizărit, în baza cărora, în următorii 
șapte ani se vot construi 
hale noi care vor oferi 
tea organizării pe baze 
superioare a producției.

Vizitîndu-se apoi uz:na, 
popas are loc în secția 
D;.r ec t or u 1 întreprinderii 
dre de conducere vorbesc conducă
torilor de partid și de stat despre 
desfășurarea procesului de produc
ție. Sînt vizitate în continuare sec
ția lăcătușerie și montaj, atelierul 
de prototipuri și alte sectoare de 
producție.

Pe un platcu din incinta între
prinderii, oaspeților le sînt prezen
tate cîteva dintre produsele de bază 
ale urinei — mașini și instalații de 
ridicat și transport. Apreciind nive
lul tehnic al produselor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează cal 1 • 
felicitări colectivului uzinei,, nrin- 
du-i spor în activitatea viitoare.

Dînd expresie înaltei prețuiri pen
tru îndrumările pline de grijă ale 
conducătorilor de partid și de stat, 
câ semn al adeziunii totale față de 
politica marxist-leniinfetă promovată 
de partid, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii uzinei mecanice Ținti- 
șoara și-au manifestat hotărîrea fer
mă de a îndeplini cu cinste sarci
nile ce le revin pentru la ridica ne
contenit nivelul întregii activități 

sarcinile ce Ie revin in înfăptuirea 
programului elaborat de Congresul 
al IX-lea al partidului.

Primirea și cuvintele călduroase 
adresate nouă de dv., locuitorii Re- 
șiței, ne dau și mai muri impuls să 
facem totul, să nu precupețim nimic 
pentru a înfăptui sarcinile Congre
sului al IX-lea. Puteți fi siguri to
varăși că fiecare dintre noi, cei că
rora partidul și poporul ne-au în
credințat munci de răspundere pen
tru destinele socialismului, ale pa

serie a motoarelor de 2 300 CP și a 
celor pentru locomotive de 1 250 
CP; încă din anul viitor, producția 
va ajunge la 200 motoare diesel a- 
nual, urmărindu-se, totodată, diver
sificarea acestor motoare, în puteri 
diferite.

Pretutindeni, în secțiile vizitate, 
conducătorii partidului și statului, 
s-au întreținut cu muncitori, tehni
cieni, ingineri, s-au interesat de 
preocupările lor privind metodele 
de lucru folosite, felicitîndu-i pen
tru succesele obținute.

Numeroși muncitori îi conduc pe 
oaspeții dragi pînă la porțile uzi
nei, exprimîndu-și sentimentele de 
profundă dragoste, de atașament fa
tă de partid. Sînt clipe care dau 
expresie vibrantă hoitărîrii oameni
lor munciți de a face totul pentru 
înfăptuirea politicii partidului, ! iz- 
vorîtă din aspirațiile cele mai arză
toare ale maselor și îndreptată spre 
înflorirea patriei noastre dragi, Ro
mânia socialistă.

orașul Reșița
ovații. Uniți în gînduri, uniți în 
fapte, uniți prin același Ideal, oa
menii muncii din Reșița dau glas 
dragostei lor unanime pentru Parti
dul Comunist Român și pentru con
ducerea sa încercată, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

însoțiți de uralele mulțimii, con
ducătorii de partid și de stat își Iau 
apoi rămas bun de la oamenii mun
cii din Reșița, îndreptindu-se spre 
județul Timiș.

forțelor

atmosferă
II

de locui- 
din cen- 
tovarășu- 
celorlalți

tovară-
BJtou-
Timiș,

Con silfului

a uzinei, a aduce o contribuție me
reu mai substanțială la progresul 
economiei naționale, în interesul în
floririi patriei și întăririi 
socialismului în lume.

Străbătând în aceeași 
de entuziasm general „aleea C.F.R. 
și noul bulevard „Leontin Sălăjan", 
cu impunătoarele sale blocuri, co
loana de mașini se îndreaptă spre 
centrul orașului.

Aici, în Piața Operei, la orele 18, 
a avut loc un mare miting la care 
au participat zeci de mii 
tori ai orașului și cetățeni 
trele înveolnate. Apariția 
lui Nicolae Ceaușescu și a 
conducători de partid și de stat la 
balconul din fața Teatrului de Ope
ră a fost salutată cu îndelungi și 
puternice ovații și urale.

Mitingul a fost deschis de 
șui Vasile Daju, membru al 
lui Comitetului județean 
prim-viicepreședinte al 
popular județean.

Au luat apoi, cuvîntul tovarășii 
N!rolae Neagoe, strungar la uzina 
..Tehnomotal”, luliarua Marton, mun
citoare la întreprinderea „Bumba
cul", prof. dr. docent Peter Lamoth 
de la Universitatea din Timișoara, 
Arcadie Giurgev, președintele co
operativei agricole de producție din 
comuna Diniaș și Gheorghe Leahu, 
directorul teatrului de stat „Matei 
Millo" din Timișoara,

Primit cu îndelungate aclamații a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In repetate rînduri cu- 
vîntarea secretarului general al C.C. 
al P.C.R. a fost subliniată de pu
ternice aplauze și urale.

Mitingul din orașul Timișoara 
prilejuit 
mare a 
români, 
de alte 
dului și a conducerii sale marxist- 
leninisle, o expresie de deplină a- 
probare a poliiinterne și ext -no 
a parfidi’’ ii și 
nu'.e în șir, în 
sunat ovații și

După miting 
lor, în sala Operei de stat din Ti
mișoara, 
susținut 
de artă 
județul

Seara 
rea operei o mare mulțime 

a 
o noua și puternică afir- 
iinității oamenilor muncii 

maghiari, germani, sîrbi și 
naționalități în jurul parti-

statului nostru. Mi- 
piața operei, au ră- 
urale puternice.
în cinstea oa.speti-

a avut loc un spectacol 
de formații ale instituțiilor 
și de artiști amatori din 
Timiș,
tîrzi'u, la ieșirea din clădi- 

de lo-
cuitori ai Timișoarei au ținut să-și 
afirme încă o dată bucuria de a-i 
revedea în mijlocul lor pe condu
cătorii iubiți ai poporului nostru.

triei noastre, facem totul pentru a
găsi căile cele mai bune de a asi
gura mersul holărit înainte. Pentru
noi, pentru partidul nostru, nu e-
xistă nimic mai de preț decit servi
rea cauzei poporului, a socialismu
lui în România, in întreaga lume 
(aplauze puternice, urale prelun
gite).

Vă doresc din toată inima succes 
in activitatea dumneavoastră, multă 
sănătate și multă fericire. (Aplauze 
și urate nesfîrșite).



Infîlnirile și convorbirile 
delegafiei guvernamentale
române în Venezuela

CARACAS 20 •— Trimisul 
special Agerpres, V. Oros, 
transmite: In continuarea vi
zitei în Venezuela, delegația 
guvernamentală română, con
dusă de Gheorghe Radulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a avut o intîlnire 
cu ministrul dezvoltării eco
nomiei nationale, Aura Celina 
Casanova. Cu acest prilej, șe
ful delegației române și mi
nistrul venezuelean au făcut 
un schimb de informații pri
vind dezvoltarea economică a 
celor două țări, evoluția co
merțului exterior și posibilită
țile de lărgire a schimburilor 
și cooperării bilaterale econo
mice și tehnice.

In aceeași zi a avut loc o 
reuniune, desfășurată într-o at
mosferă de deosebită cordiali
tate, cu conducerea Federației 
Camerelor de Comerț și Indus
trie (FEDECAMARAS) și a A- 
sociației exportatorilor și im
portatorilor din Venezuela. In 
cadrul convorbirilor, delegația 
română a informat pe larg pe 
participanți despre avansul 
industrial al tării noastre, des
pre lărgirea și diversificarea 
comerțului exterior, în special 
în sectoarele de mașini, utila
je și instalații. Au fost pre
zentate de asemenea, formele 
practicate de România în co
merțul international, scoțîndu- 
se în evidentă particularitățile 
cooperării economice și teh

nice cu țările în curs de dez
voltare. A fost ascultată cu 
interes propunerea româneas
că de a se livra instalații și 
echipamente necesare între
prinderilor industriale cu pla
ta în produse ale întreprinde
rilor respective, sau în alte 
produse venezuelene. Luînd 
cuvîntul în cadrul întîlnirii, 
Alfredo Lafee, președintele 
„FEDECAMARAS", Ramon I- 
meri, președintele Camerei de 
Comerț din Caracas, și Cesar 
Quintero, membru al condu
cerii „FEDECAMARAS", au fă
cut aprecieri elogioase despre 
succesele economiei românești, 
gradul înalt de tehnicitate a 
unor ramuri industriale, în
deosebi industria constiuctoa- 
re de mașini, de utilaj petro
lier, precum și în ce privește 
organizarea institutelor de 
cercetări științifice din sectoa
rele menționate. Ultimii doi 
vorbitori au tinut să sublinie
ze că au cunoscut nemijlocit 
realizările României cu prilejul 
unei recente vizite în tara 
noastră. Ei au afirmat totodată 
că, după părerea lor, România 
oferă posibilități deosebit de 
bune de lărgire a schimburilor 
comerciale și a cooperării e- 
conomice și tehnice cu Vene
zuela, dat fiind caracterul com
plementar al unor ramuri de 
producție.

Intr-un spirit de bunăvoință 
reciprotă s-a desfășurat și în-

tîlnirea delegației române cu 
conducerea băncilor venezue
lene și cu conducerea Corpo
rației venezuelene de dezvol
tare, instituție guvernamenta
lă care stabilește programele 
de dezvoltare ale sectoarelor 
prioritare. Adresîndu-se dele
gației române președintele Cor
porației venezuelene de dez
voltare, Pedro Miguel Pareles, 
a declarat că salută delegația 
în numele președintelui Repu
blicii, Raul Leoni, exprimîndu-și 
în același timp părerea că 
această vizită va contribui la 
dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor între R-omânia și Vene
zuela.

Ministrul minelor și hidro
carburilor, Jose Antonio Ma- 
yobre, a oferit un cocteil in 
onoarea delegației guverna
mentale romane. Au participat 
ministrul afacerilor externe, 
Ignacio Iribarren Borges, mi
nistrul dezvoltării economiei 
naționale, Aura Celina Casa
nova, înalți funcționari ai mi
nisterelor economice, ai Fede
rației Camerelor de Comerț și 
Industriei, ai Corporației ve
nezuelene a petrolului, repre
zentanți ai cercurilor de afa
ceri.

ELVEȚIA. — Aspect din timpul apreciatului spectacol pre
zentat la „Comotoir Suisse" de ansamblul românesc de muzică 
populară condus de Ion lonescu, solista Marioara Tănase.

Ambasadorul României ÎNTRUNIREA consiliu-

CURIER . CURIER . CURIER

R. D. VIETNAM. — Tinere fete asigurînd transportul și co
municațiile cu bărci peste fluvii în locurile unde raidurile 
agresorilor americani au distrus podurile.

la Caracas și-a prezentat 

scrisorile de acreditare

CARACAS — Trimisul spe
cial Agerpres, V. Oros, trans
mite : Ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România la 
Caracas, Octavian Bărbulescu, 
și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare președintelui Repu
blicii Venezuela. Raul Leoni. 
Cu acest prilej, ambasadorul

Im bunele relații existente 
între România și Venezuela, 
precum și dorința ca aceste 
relații să fie dezvoltate în di
ferite domenii, spre binele 
celor două tari. La discuție a 
participat ministrul afacerilor 
externe al Venezuelei, Ignacio 
Iribarren Borges.

LUI DE SECURITATE
NEW YORK 20 (Agerpres).
Consiliul de Securitate al 

O.N.U. s-a reunit vineri dupa- 
amiază la cererea Pakistanului 
si Senegalului pentru a lua 
în discuție problema numirii 
unui reprezentant special al 
secretarului general al O.N.U. 
în teritoriile arabe ocupate 
de trupele israeliene în tim
pul conflictului arabo-israeli- 
an din iunie anul trecut, pen
tru a supraveghea la fata lo
cului tratamentul la care 
sînt supuși arabii din aceste 
teritorii.

român a transmis șefului sta-
tului venezuelean un salut din 
partea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

In timpul discuției cordiale 
care a avut loc. Raul Leoni 
și ambasadorul țării noastre 
și-au exprimat satisfacția pen-

Consultări în vederea formării
unui nou guvern

LISABONA 20 (Agerpres).
La Lisabona se desfășoară 

intense consultări în 
alcătuirii unui nou 
După cum se știe,

vederea 
guvern, 

aceste

»

Cmania electorală din S.U.A

că
ne-
de

se 
mini-

Patrioții sud-vietnamezi 
au întrerupt circulația 
pe autostrada nr. IS

SAIGON 20 (Agerpres).. — 
Agenția France Presse trans

mite că forțele patriotice au 
reușit să întrerupă vineri di
mineața circulația pe autostra
da nr. 15 care leagă Saigonul 
de regiunile de deltă. Ei au 
aruncat în aer unul din prin
cipalele poduri de pe aceas
tă șosea. De asemenea, s-au 
înregistrat lupte în regiunea 
deltei unde detașamente ale 
F.N.E. au bombardat cîteva 
puncte strategice din localita
tea Rach Gia, la 200 km sud- 
vest de Saigon.

Un purtător de cuvînt al 
armatei americane a declarat 
că joi, pînă la căderea nopții, 
într-o regiune situată în ime
diata apropiere a localității 
Da Nang, s-au desfășurat lup
te deosebit de violente. Ope
rațiunile militare au avut loc în
tr-o largă vale situată la aproxi
mativ 13 km de orașul Hoi An. 
Patriotii au atacat două com
panii ale diviziei I de puș
cași marini ai S.U.A. provo- 
cîndu-le grele pierderi. Mai 
la sud, aproape de orașul de 
coastă Quang Ngai o unitate

a trupelor americane a fost 
atacată prin surprindere de 
forțele patriotice. Luptele au 
durat peste 4 ore încetînd mai 
tîrziu noaptea. Au fost înre
gistrate pierderi de ambele 
părți.

Pe de altă parte, la apro
ximativ 45 km nord-est de 
Saigon a fost angajată o luptă 
între două companii ale unei 
divizii aeropurtate a S.U.A. și 
forțelor patriotice. In luptă au 
intervenit elicoptere și artile
ria americană. De asemenea, 
au fost înregistrate lupte în 
provincia Tay Linii, în apro
pierea frontierei cambodgiene.

In același timp, avioane a- 
mericane de tip „B-52" și-au 
continuat raidurile de bombar
dament în mai multe regiuni 
din Vietnamul de sud. Astfel, 
au fost bombardate presupuse 
concentrări de trupe și baze 
ale forțelor patriotice în re
giunea platourilor ,înalte, la 
nord de Dak To și la cîțîva 
kilometri de Pleiku. De ase
menea, au fost bombardate 
regiunile de mpnte din jurul 
orașelor Da Nang și Chou 
Lai.

Dedarafia-program 
a noului guvern yemenit

SANAA 20 (Agerpres). —
Postul de radio Sanaa a di

fuzat declarația-program a no
ului guvern yemenit format 
de generalul Hassan el Amri. 
Guvernul, se subliniază în a- 
cest document, va rămîne cre
dincios principiilor revoluției 
din 26 septembrie 1962. El î.și 
reafirmă fidelitatea fată de 
principiile neutralității poziti
ve ale coexistentei pașnice, 
opoziția fată de colonialism 
si agresiune, de respect. Noul 
guvern intenționează să întă
rească relațiile de prietenie cu 
toate tarile, mai ales cu ace
lea care au acordat ajutor Re

publicii Arabe Yemen.
In domeniul politicii inter

ne, guvernul va milita pentru 
asigurarea legalității în tară, 
întărirea forțelor ei armate, 
pentru dezvoltarea economiei 
pe baza resurselor naturale 
ale Yemenului, pentru perfec
tionarea sistemului de învătă- 
raînt și al ocrotirii sănătății.

In declarație se exyrimă do
rința de a stabili relații nor
male cu acele țări arabe care 
și-au manifestat ostilitatea fa
tă de Republica Arabă Yemen 
cu condiția ca aceste state 
să renunțe la politica lor an
terioară.

H. Humphrei și R.Nixon
WASHINGTON- 20 (Ager

pres). — Cautînd să atenue
ze curentul de ostilitate pe 
care l-a întîmpinat de la nu
mirea sa drept candidat la 
președinție din partea aripii 
liberale a Partidului democrat, 
Hubert Humphrey, și-a 
turneul electoral la 
alături de senatorul 
Kennedy și apoi l-a
în Dakota de sud alături de 
senatorul George McGovern.

Cu toate acestea, după cum 
subliniază Agenția “ 
Presse, la Boston sute de ma
nifestând care se opun războ-

început 
Boston

Edward 
continuat

iului din Vietnam, 1-ati primit 
pe vicepreședinte cu ostilitate 
purtînd pancarte pe care se 
putea citi: „Vrem pace în 
Vietnam".

A fost necesară intervenția 
senatorului Kennedy pentru a 
calma spiritele. El a tinut să 
precizeze că sprijină candida
tura lui Humphrey în ciuda 
divergentelor de idei în pro
blema vietnameză.

La rîndul său, candidatul 
republican Richard Nixon 
și-a continuat turneul electo
ral la Sprigfield (Missouri), 
unde a pronunțat un discurs

radiodifuzat. El a afirmat prin
tre altele, că în cazul cînd 
va cîștiga alegerile va include 
în guvernul său atît persona
lități ,democrate și indepen
dente, cit și republicane.

Referindu-se la problemele 
de politică externă el a pro
mis că administrația sa va 
promova o nouă politică în 
cadrul căreia va urmări să 
aibă întrevederi cu conducă
torii sovietici, precum și cu 
generalul de Gaulle pentru a 
înțelege mai bine • fundele 
lor de vedere în vederea asi
gurării păcii.

reqi- 
fost 

1962.

consultări au fost declanșate de 
agravarea stării sănătății primu
lui ministru Salazar. Buleti
nul medical publicat în noap
tea spre vineri precizează 
starea premierului a rămas 
schimbată în cursul zilei 
joi.

In capitala portugheză 
așteaptă ca noul prim
stru să fie desemnat la sfîr- 
șitul acestei săptămîni în per
soana lui Marcelo Caetano. 
In prezent profesor de drept 
constitutional și administrativ 
la Universitatea din Lisabona, 
Caetano este cunoscut ca un 
constant susținător al 
mului Iui Salazar. El a 
ministru pînă în anul
Potrivit unor surse informate 
citate de agenția Reuter în 
noul guvern, a cărui compo
nentă urmează a fi anunțată 
odată cu numirea primului 
ministru, vor fi incluși doi 
miniștri ai președinției, func
ție ce echivalează cu cea de 
vicepremier. Antunes Varela, 
fost ministru al justiției, și ge
neralul Kaulza de Arriaga, 
președinte al Comisiei pentru 
energia atomică, ar urma, po
trivit acelorași surse, să pre
ia aceste posturi.

Războiul nigcrlano-biaircz
sc apropie dc sîirșil

LAGOS 20 (Agerpres). — 
După aproape 15 luni de la 

declanșarea sa, războiul fără 
fronturi din junglele nigeriene 
pare să se apropie de sfîrșit: 
Colonelul Benjamin Adekunle, 
comandantul celei de-a treia 
divizii federale se află doar la 
30 de kilometri de ultima for-

Unul din cele mai tragice aspecte ale războiului nigeriano- 
biafrez ; împușcarea, după o judecată sumară, a unui prizonier 
ibo,capturat in cursul unor lupte recente și aruncarea 
vrului in șanț.

cada-

tăreață biafreză, orașul Umu- 
ahia, apărat de oameni fără 
muniții, epuizați și flăminzi.

In această luptă inegală, 
victoria federalilor, este mai 
mult decît sigură: spre ace
lași oraș, Umuahia, în afară 
de trupele lui Adekunle, se 
îndreaptă, pe alte patru fron
turi, tot grosul forțelor fede
rale, pregătite pentru o bătă
lie hotărîtoare și ultimă.

Este de neînțeles, apreciază 
observatorii de fTesă, de ce 
nici în aceste condiții, cînd 
rezultatul luptei este dinainte 
știut, partea biafreză nu se 
gîndește să depună armele.

Acum, cînd nimeni nu se 
mai îndoiește de victoria tru
pelor federale alte probleme 
își cer rezolvarea. Ce se va 
întlmpla cu membrii tribului 
Ibo, marea majoritate a locu
itorilor provinciei secesioniste, 
sau cu liderul biafrez Odume- 
gwu Ojukwu ? Răspunzînd u- 
nor ziariști, Obafemi Awolowo, 
conducătorul delegației nige- 
riene la conferința la nivel 
înalt a Organizației Unității 
Africane a precizat că guver
nul de Ia Lagos va adopta o 
atitudine plină de clementă 
față de populația biafreză. 
Rămîne de văzut dacă trupe
le federale vor fl gata să se 
supună acestui consemn după 
obținerea victoriei cînd, ar 
putea să nu fie uitate anumite 
resentimente tribale ce repre
zintă și ele o realitate.

©♦O
Președintele R.S. Cehoslova

ce, Ludvik Svobodcf, a avut o 
convorbire la Hradul din Pra- 
ga cu o delegație a C.C. al 
Partidului Socialist din Ceho
slovacia, condusă de președin
tele partidului, ministrul jus
tiției B. Kucera. Acesta l-a in
format pe președintele Svo
boda despre Plenara C.C. al 
partidului și i-a inminat o scri
soare adoptată la plenară în 
care se exprimă hotărîrea de 
a sprijini intru totul și pe vii
tor procesul de consolidare a 
vieții sociale din Cehoslovacia 
și de a contribui la eforturile 
comune ale Frontului Național 
de promovare a liniei elabo
rată de plenara din ianuarie 
a P.C. din Cehoslovacia.

©♦©
Agenția CTK anunță că joi 

a avut loc la Praga o intîlni
re între Zoltan Komocsin, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.S.U., și Jo- 
zef Lenart, membru supleant al 
Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.C. In timpul convorbirii 
s-a făcut un schimb de vederi 
în probleme de interes comun 
și in special in problemele 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

©4>©
împăratul Etiopiei, Haile Se

lassie I, a sosit vineri la Bel
grad intr-o vizită de prietenie 
la invitația președintelui R.S.F. 
Iugoslavia, losip Broz Tito.

©❖©
La Ulan Bator a sosit vi

neri mareșalul Poloniei, Marian 
Spychalski, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Polone, care va 
face o vizită în Mongolia la 
invitația lui J. Sambu, președin
tele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al R.P. Mongole.

Pe aeroport, M. Spychalski a 
fost întimpinat de J. Țedenbal, 
J. Sambu și de alți conducă
tori de partid și de stat din 
R.P. Mongolă, de membri ai 
corpului diplomatic.

©❖©
Plenara Comitetului Central 

al Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare, ale că
rei lucrări s-au încheiat vineri 
seara, a adoptat un docu
ment politic asupra situației 
politice interne și internaționa
le și a aprobat raportul secreta
rului general al partidului, Tullio 
Vecchietti. Plenara s-a pronun
țat pentru strîngerea legături
lor cu P.C.I. și inițierea în a- 
cest scop a unor convorbiri.

C.C. al P.S.I.U.P. a hotărît 
convocarea celui de-al doilea 
congres al partidului la 18 de
cembrie a.c.

©4©
Joi seara s-au reîntors la 

Haga, după vizita întreprinsă 
în R.F. a Germaniei, primul 
ministru olandez, Piet de Jong 
și ministrul de externe Joseph 
Luns. Ei au avut întrevederi cu 
cancelarul R.F. a Germaniei, 
Kurt Georg Kiesinger, și cu minis
trul de externe Willy Brandt. In 
comunicatul dat publicității la 
încheierea discuțiilor se arată 
că cele două părți au avut un 
larg schimb de păreri asupra 
situației internaționale actuale.

©♦©
Comitetul O.N.U. pentru de

colonizare a aprobat joi o re
zoluție în care cere puterilor 
care administrează teritorii co
loniale să permită misiunilor 
O.N.U. să viziteze aceste teri
torii în vederea anchetării con
dițiilor în care se exercită 
mandatul lor. Rezoluția a fost 
adoptată cu 18 voturi pentru, 
9 contra și 4 abțineri (S.U.A., 
Anglia, Australia și Italia).

©♦0
Căpitanul Alfred Raoul, ca

re și-a asumat provizoriu 
funcția de președinte al sta
tului Congo (Brazzaville) după 
demisia lui Massamba Debat, 
a declarat că ncJil Consiliu 
Național al Revoluției inten
ționează să procedeze în scurt 
timp la elaborarea unui pro
iect de constituție. Acesta, a 
arătat el, va fi supus discu
ției „tuturor păturilor sociale 
din Congo".

CONVORBIRI ANGLO —ISRAELIENE

LONDRA 20 (Ac/erpres). —La Londra au avu! loc con
vorbiri intre ministrul britanic al Afacerilor Externe, Micha
el Stewart, și Yigal Allon, vicepreședinte al guvernului is- 
raelian, cu prilejul cărora a fost abordata situația actuală 
din Orientul Mijlociu.

Potrivit agențiilor de presă, cei doi oameni de stat au 
subliniat interesul menținerii misiunii de pace a mediatoru
lui O.N.U., Gunnar Jarring, și importanta evitării unor noi 
incidente in zona Canalului de Suez.

Observatorii remarcă că această convorbire a lui Michael 
Stewart cu un important membru al cabinetului israelian 
precede intilnirea pe care ministrul britanic o va avea cu 
ministrul alacerilor externe al R.A.U., Mahmoud Riad, aștep
tat la Londra la 24 septembrie.

©♦© ©♦©
Tribunalul militar l-a con

damnat pe soldatul american 
Oskar Teylor la pedeapsa cu 
muncă silnică pe termen de 
trei luni pentru „vina" de a fi 
refuzat să participe la înăbu
șirea demonstrației de protest 
de la Chicago, care a avut loc 
cu prilejul convenției Partidu
lui Democrat. Aceasta este 
prima sentință împotriva celor 
43 de militari de culoare care 
au refuzat să participe la re
primarea demonstrației aminti
te.

©♦©
Potrivit unor date publicate 

în revista „Entreprise", în lume 
există 99 de orașe numărind 
peste un milion locuitori și 13 
orașe cu peste 4 milioane de 
locuitori.

Acum, 21 la sută din popu
lația globului trăiește in ora
șe cu peste 20.000 locuitori, 
iar peste citeva decenii aproa
pe 90 la sută din populația 
globului va locui in orașe. 
Procentajul de urbanizare este 
de 80,8 la sută in Anglia, 71,1 
la sută in R.F.G., 64 la sută 
in Statele Unite.

©♦©
La Los Angeles s-a anun

țat că judecătorul Herbert 
Walker a fost numit președin
te al completului care îl va 
judeca pe Sirhan B. Sirhan, 
acuzat de asasinarea senato
rului Robert Kennedy. Cu a- 
ceastă ocazie s-a reamintit că 
procesul va începe la 1 noiem
brie și că au fost luate cele 
mai stricte măsuri de securi
tate pentru a-l proteja pe a- 
cuzat.

Sirhan este deținut in pre
zent într-o celulă specială iar 
procesul va fi organizat în 
clădirea închisorii pentru a pre
veni un eventual atentat la 
persoana acuzatului.

©♦©
Josefa L. de Pepe, in vîrstă 

de 35 de ani, a născut joi 
seara la Buenos Aires patru 
copii gemeni — trei băieți și 
o fată. Mama și copii sînt să
nătoși.

©♦©
Editura americană „McCall" 

a anunțat că a primit dreptul 
de a difuza un manuscris al 
fostului senator Robert Ken
nedy. Această lucrare conține 
numeroase informații inedite 
privind activitatea fostului 
președinte John Kennedy și a 
lui Robert Kennedy, intr-o pe
rioadă cind acesta din urmă 
era ministru de justiție al 
S.U.A.

Relațiile dintre Malayezia și 
Filipine se mențin încordate, 
ca urmare a hotărîrii guvernu
lui de la Manila de a încor
pora in statul filipinez terito
riul Sabah, disputat de ambe
le țări. In Malayezia mii de 
cetățeni au participat joi 
seara Ia demonstrații, pentru 
a-și manifesta protestul față 
de hotărîrea autorităților fili- 
pineze.

In momentul de față este 
așteptată reacția guvernului 
filipinez la hotărirea Malaye- 
ziei de a-și retrage reprezen
tanții diplomatici acreditați la 
Manila. Este de prevăzut — 
consideră observatorii politici 
— că oficialitățile de la Ma
nila vor lua măsuri similare.

©♦©
Un purtător de cuvînt al 

Corporației pentru comunicații 
prin intermediul sateliților 
(COMSAT) a declarat că pla
nurile pentru lansarea altor 
patru sateliți din cadrul pro
gramului „lntelsat-3" nu sînt 
modificate ci numai aminate, 
ca urmare a eșuării de 
miercuri de la Cape Kennedy. 
COMSAT, a afirmat purtătorul 
de cuvint, dispune de încă 
cinci rachete purtătoare de ti
pul „Thor-Delta" pentru a pro
ceda la înfăptuirea programu
lui „IntelsațiȘ". h,

©♦©
Un diamant cu o greutate 

de 95 de carate (un carat es
te egal cu 0,2 grame) a fost 
scos la lumină la mina diaman- 
tiferă „Mirnîi" din lakuția. A- 
ceasta este cea de-a zecea 
nestemată descoperită în ul
timul timp la centrul industri
ei diamantifere sovietice din 
Siberia de nord-est.

©♦©
Asociația americană „Alco- 

olics anonymous" (AA) a pu
blicat un raport în care ara
tă că în prezent in Statele 
Unite există cel puțin 5 milioa
ne de alcoolici. Potrivit date
lor, alcoolismul (ace în pre
zent ravagii în rîndurile tine
retului, la o mie de alcoolici, 
8 fiind intre 15 și 19 ani. Un 
procent, de asemenea, ridicat 
îl reprezintă alcoolicii între 20 
și 29 de ani (6,3 la sută).

STARE DE ASEDIU ÎN HONDURAS

TEGUCIGALPA 20 (Agerpres). — In urma hotărîrii adop
tate de Federația sindicatelor din Hondurasul de nord de a 
declara o grevă de protest împotriva sporirii impozitelor, 
președintele Hondurasului a decretat starea de asediu și sus
pendarea garanțiilor politice in trei din departamentele nor
dice ale tării. Unitățile armate din regiunile respective au 
fost puse in stare de alarmă, iar toate posturile naționale de 
radio au primit indicația să mențină contact permanent cu 
cancelaria președintelui.

R. P. BULGARIA. — Mini tractoare electrice, unul din 
principalele produse de export ale țării în domeniul uparata- 
jului agricol.
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